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اليــوم  فــي  أفغانســتان  تدخــل 
الســابع مــن أكتوبــر 2015م عامهــا الرابــع عشــر وهــي تــرزح 

تحــت وطــأة االحتــال األمريكــي المجــرم. أربعــة عشــر عامــاً مــن التنكيــل بالشــعب 
األفغانــي المســتضعف، وتشــريده، وقصفــه بجميــع أنــواع الطائــرات، وأســر أبنائــه وتعذيبهــم، 

ــاً، وكل  ــه صبّ ــر علي ــخ الش ــوت وصواري ــل الم ــب قناب ــه، وص ــتباحة حرمات ــاته، واس ــة مقدس وإهان
ــى أيــدي  ــوم عل ــال شــياطين اإلنــس والجــن مــن انتهــاكات فــي حــق هــذا الشــعب المظل ــى ب مــا يخطــر عل

المحتليــن. غيــر أن الشــعب األبــّي قابــل هــذا العــدوان اآلثــم منــذ يومــه األول بالجهــاد وبالنضــال، وكانــت ســواعده 
ــا الصبــاح والمســاء  ــاء هــذا الشــعب المجاهــد تحيت ــام، فــا يمــر يــوم إال ويلقــي فيــه أبن تشــتّد وتقــوى بمــرور األي

بالقذائــف والمدافــع واأللغــام علــى مــن اعتــدى علــى أرضهــم.
حيــن بــدأ عــدوان أمريــكا اآلثــم علــى هــذه األرض المســلمة، وانحــاز رجــال اإلمــارة اإلســامية بعيــداً عــن المــدن حفاظــاً 
علــى أرواح المدنييــن األبريــاء مــن قصــف الثــور األمريكــي الهائــج، ظــّن المحتلــون أن الميــدان قــد خــا لهــم وأن اإلمــارة 
اإلســامية قــد تبــّددت وصــارت مــاٍض يـُـروى. لكــّن الحكومــة اإلســامية التــي تحالفــوا علــى حربهــا وإســقاطها عــادت بعــد 
ــة طالعــة مــن أعمــاق الشــعب  ــر قــوة ونضجــاً ونضــارة، كشــجرة طيب ــع عشــر عامــاً مــن الغــزو البربــري، عــادت أكث أرب
ــد  ــك قي ــال، عــادت تحــرر األســرى وتف ــن ســطوة عمــاء االحت ــات م ــات والوالي ــز. عــادت لتحــرر المديري ــي العزي األفغان
المظلوميــن، عــادت تســقط طائــرات ومروحيــات المحتليــن وعمائهــم وتمــرغ أنــف المعتديــن فــي األوحــال والطين. فالخســائر 
االقتصاديــة التــي تكبّدهــا االحتــال األمريكــي جــراء عدوانــه علــى أفغانســتان تُقــّدر بأكثــر مــن 2 تريليــون دوالر أمريكــي، 
أمــا الخســائر فــي صفــوف جنــوده فبلــغ 3496 قتيــاً وآالف مؤلّفــة أخــرى مــن الجرحــى والمعاقيــن والمرضــى النفســيين.

وعلــى الرغــم مــن كل مــا ذكرنــاه آنفــاً مــن الهزائــم التــي تجّرعهــا االحتــال علــى أيــدي أبطــال الشــعب األفغانــي طيلــة األربعــة 
ــدي  ــي عشــرة آالف جن ــاء حوال ــد بق ــن عــن تمدي ــة، يظهــر الرئيــس األمريكــي »أوبامــا« مؤخــراً ليعل ــاً الماضي عشــر عام

أمريكــي محتــل طــوال العــام المقبــل 2016م، وتقليــص العــدد المذكــور إلــى 5500 جنــدي محتــل مــع بدايــة عــام 2017م.
إن األمــر الــذي ال يفهمــه أوبامــا -أو ربمــا ال يريــد فهمــه- هــو أن الجهــاد علــى أرض أفغانســتان ســيظل مشــتعاً وأن فتيــل 

القتــال ســيظل مضطرمــاً طالمــا بقــي جنــدي محتــل واحــد! فمــا بالكــم بالخمســة أو العشــرة آالف محتــل!؟
لقد قالها الشعب األفغاني صراحة، مراراً وتكراراً، ممثاً بإمارة أفغانستان اإلسامية:

- ال مــكان لجنــدي محتــل واحــد علــى أرضنــا! وسيســتمر كفاحنــا المقــّدس حتــى طــرد آخــر محتــل، وحتــى تحريــر آخــر شــبر 
مــن دنــس االحتــال الصليبــي. وإن وجــود أي جنــدي محتــل تحــت أي ُمســمى يعنــي إســتمرار الحــرب والقتــال.

- ال مساومة، ال تنازل، ال تخلّي عن هدف إقامة النظام اإلسامي الحر العادل على أرضنا.

إن الناظــر فــي خطــاب أوبامــا حــول أفغانســتان، ليحســب -ألول وهلــة- أنــه يتحــدث عــن واليــة مــن واليــات بــاده!! فثّمــة 
ربــط عجيــب بيــن أمــن بــاده واســتمرار احتــال أفغانســتان! أي أنــه يقــول بلغــة المعــادالت: أمــن أمريــكا = اســتمرار احتــال 
أفغانســتان!. بينمــا الواقــع والحقيقــة يقــوالن أن أمــن أمريــكا والمنطقــة ال يمــر عبــر اســتمرار احتــال أفغانســتان وال يمــر 

عبــر اســتمرار العربــدة األمريكيــة مــن قتــل وأســر وتعذيــب وتنكيــل وتعــّدي علــى مقدســات الشــعوب!
ــن يحققــه ال عشــرة آالف وال  ــا أوبامــا، ل ــة ألــف جنــدي محتــل عــن تحقيقــه فــي أربعــة عشــر ســنة ي إن مــا عجــز مئ
خمســة آالف وال حتــى مليــون جنــدي! فالشــعب األفغانــي علــى اســتعداد أن يفنــى فــي ســبيل انتــزاع حريتــه وكرامتــه 

وعزتــه والعيــش تحــت ظــال حكومتــه اإلســامية العادلــة التــي ارتضاهــا لنفســه.

إن القانــون الفيزيائــي المــاّدي -يــا أوبامــا- الــذي تعلمتــه أنــت والساســة البعيــدون عــن أوار المعــارك 
يقــول: »إن لــكل فعــل، ردة فعــل، مســاوية لــه فــي المقــدار، ومعاكســه لــه فــي اإلتجــاه«. بينمــا ثّمة 

قانــون جديــد، حــّي، صنعــه أبطــال أفغانســتان، ويدركــه جنــودك المحتليــن علــى األرض 
جيــداً، يقــول: »إن لــكل إجــرام أمريكــي، مقاومــة أفغانيــة، أقــل منــه فــي 

العــدة، وأنكــى منــه فــي القتــال«.

ال يفهمه الساسة البعيدون عن أوار املعركة
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حوار مع المسؤول الجهادي العام لوالية غزني
حول عملية كسر سجن والية غزني
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فــی اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر ســبتمبر كســر المجاهــدون الســجن المركــزي لواليــة غزنــي فــي عمليــة تكتيكيــة 
خاصــة وحــّرروا مئــآت المجاهديــن المســجونين وغيرهــم. وبمــا أّن عمليــة كســر ســجن غزنــي المركــزي كانــت مــن 
ــم الهــام مــع  ــة )الصمــود( حــواراً حــول هــذا الحــدث العظي ــات العــزم( أجــرت مجل ــات فــي سلســلة )عملي أهــّم العملي

المســؤول الجهــادي العــام لهــذه الواليــة الشــيخ محمــد قاســم صميــم وإليكــم نــص الحــوار:

•• الصمــود: فضيلــة الشــيخ محمــد قاســم صميــم نرحــب بكــم 
علــی صفحــات مجلــة الصمــود، وفــي البدايــة نــوّد أن تقّدمــوا 
لقرائنــا بعــض المعلومــات عــن ســجن غزنــي المركــزي وعــن 

موقعــه فــي مركــز هــذه الواليــة. 
محمــد قاســم صميــم: نحمــده ونصلــي علــی رســوله الكريــم، 
ــذي كّســره المجاهــدون فــي غزنــي بفضــل  وبعــد: الســجن ال
ــي  ــع ف ــة، ويق ــذه الوالي ــزي له ــو الســجن المرك ــی ه هللا تعال
الشــرقي مــن مدينــة  الجنــوب  فــي  منطقــة )ده خدايــداد( 
)غزنــي( و يبعــد عــن مقــّر الواليــة مســافة 2 كلــم فقــط. كان 
ــن  ــوق م ــط بط ــد أحي ــّددة، وق ــة مش ــرس بحراس ــجن يُح الس

ــة.  ــاط األمني النق

•• الصمــود: كيــف كانــت خطّــة كســر هــذا الســجن؟ وماهــي 
ترتيبــات العمليــة بالتفصيــل؟ 

ــا  ــد عشــر شــهراً بدأن ــي أح ــل حوال ــم: قب ــد قاســم صمي محم
بالتخطيــط لكســر هــذا الســجن، وكنــا نمضــي فــي اإلعــداد لهذا 
الهــدف قُُدمــاً بشــكل تدريجــي إلــی أن أكملنــا جميــع ترتيباتنــا و 
جــاءت مرحلــة التنفيــذ، وبفضــل هللا تعالــی نفّذنــا الخطــة بــكل 
نجــاح، و اســتطعنا أن نحــّرر 450 ســجيناً مــن هــذا الســجن. 
 10 العمليــة  فــي  يشــترك  أن  الخطــة  تفاصيــل  مــن  وكان 
و  المتمّرســين،  المجاهديــن  مــن  آخريــن  و300  فدائييــن 
ــن  ــن المجاهدي ــرون م ــون أخ ــرة وأربع ــون العش كان الفدائي
ــوا بمهــارات  ــروا مســبقاً بخطــة كســر الســجن و ُدّرب ــد أُخبِ ق

حوار العدد



3 مجلة الصمود | العدد ]115[ - محرم 1437هـ / أكتوبر 2015م

ــق  ــجن وف ــيقتحمون الس ــم س ــم أنه ــت وظيفته ــة، وكان خاص
الطريقــة المعينــة مســبقاً، وســيدخلون الســجن و سيكســرون 

الزنازيــن وســيُخرجون المســاجين منهــا. 
كان المقــّرر أن يقــوم اثنــان مــن الفدائييــن باســتهداف المخفــر 
الرئيســي وأحــد أبــراج المراقبــة بمدفــع 82ملــم فــي الســاعة 
الواحــدة ليــاً، وكانــا قــد أخــذا تدريبــاً خاصــاً لهــذا الغــرض، 
وبعــد اســتهداف المخفــر الرئيســي وبــرج المراقبــة مباشــرة 
ر الشــاحنة المفّخخــة التــي وضــع فيهــا عشــرة أطنــان  ســتُفَجَّ
مــن المتفجــرات فــي البوابــة الرئيســية للســجن، وكانــت 
ــب مــن الهــدف، وبالتزامــن مــع  ــی مــكان قري ــت إل ــد أُوِصلَ ق
التفجيــر فــي البوايــة الرئيســية ســيطلق المجاهــدون نيرانهــم 
لتصرفهــا  بالســجن  المحيطــة  األمــن  نقــاط  جميــع  علــی 
عمــا ســيجري فــي الســجن، و فــي الوقــت نفســه ســيتقّدم 
البــاب  إلــی  الفدائييــن  مــن  األربعــون وعــدد  المجاهــدون 
الرئيســي لإلجهــاز علــی مــن بقــي حيــاً مــن تفجيــر الســيارة 
المفّخخــة وســيقومون بالقضــاء علــی أيــة مقاومــة فــي إدارة 
الســجن، وكان هــؤالء أيضــاً قــد وصلــوا إلــی مــكان قريــب مــن 
الســجن، حيــث كانــوا ينتظــرون فــي نهــر قريــب مــن الســجن، 
وإذا لــم يجــدوا مقاومــة فــي البوابــة الرئيســية والســجن، 
المســاجين  وســيُخِرجون  الســجن  عنابــر  إلــی  ســيدخلون 
ــد أعــّدت لنقلهــم  ــت ق ــي كان ــی الســيارات الت وســيأخذونهم إل

ــدر(.  ــة )أن ــي مديري ــن ف ــة المجاهدي ــی منطق إل
ــوا لهــا مســبقاً،  نفــّد المجاهــدون خطّطهــم كمــا كانــوا قــد رتّب
ــروا الســيارة  ــة الرئيســية، و فّج ــرو البواي واســتهدفوا المخف
ــی  ــت واحــد عل ــي وق ــة الشــاملة ف ــدأت العملي المفخخــة، و ب
األمنيــة  النقــاط  المجاهــدون  األهــداف، واســتهدف  جميــع 
األمنيــة  النقــاط  اســتهدفوا  كمــا  الســجن،  حــول  الســبعة 
ــك(  ــي( و)ده ي ــه قاض ــاط )قلع ــل نق ــة مث ــن المدين ــة م القريب
بــدأت  بابــا(، وكذلــك  و)ســليمانزو( و)زرگــر( و)مانــوح 
العمليــات الصاروخيــة علــی كلٍّ مــن مركــز قيــادة األمــن 
القــوات األمريكيــة  الــرد الســريع ومركــز  ومركــز قــوات 
ــع  ــة P.R.T، ورمــى المجاهــدون بنيرانهــم جمي لهــذه الوالي
مراكــز العــدّو العســكرية واألمنيــة فــي وقــت واحــد، فلــم 
وفــي  للمجاهديــن،  الرئيســي  الهــدف  العــدّو  قــوات  تعلــم 
مثــل هــذا الوضــع توّجــه 9 فدائييــن وأربعــون مجاهــداً نحــو 
ــب  ــي مكت ــف ف ــه الناس ــي األول حزام ــر الفدائ ــجن، ففّج الس
ــة  ــی المحكم ــن الوصــول إل ــن اآلخــر م ــر الســجن، وتمك مدي
وفجــّر فيهــا حزامــه، بينمــا ُوجــَد الفدائــي الثالــث شــهيداً فــي 
الغــد وكان لــم ينفجــر حزامــه، ولعلّــه كان قــد أصيــب بنيــران 
العــدّو أو انفجــرت بــه قنبلتــه اليدويــة، فــكان عــدد الشــهداء 
الفدائييــن أربعــة فقــط بمــن فيهــم مفجــّر الشــاحنة المفّخخــة. 
ــی الســجن، وأخرجــوا الســجناء  ــذا دخــل المجاهــدون إل وهك
ــي الســجن كان  ــي ف ــا أن القســم الجنائ ــن أّوالً، وبم المجاهدي
ــد  ــدّو، فق ــن مــن عناصــر صحــوات الع يضــم بعــض المجرمي
ــب أخــرج  أخذهــم المجاهــدون معهــم كســجناء. وبهــذا الترتي
ــوا قــد  ــی الســيارات التــي كان ــع الســجناء إل المجاهــدون جمي
ــة  ــی منطق ــة إل ــي البداي ــن ف ــوا المحّرري ــا، فأوصل ــاؤوا به ج
ــة  ــی مديري ــم إل ــّم نقلوه ــلگر(، ث ــة )ش ــن مديري ــل( م )كاخي

ــی  ــل هللا تعال ــة بفض ــت العملي ــذا نجح ــرو(، وهك ــة )گي مديري
ــه.  ومنّ

ــی كســر الســجن، ماهــي األضــرار  •• الصمــود: عــاوة عل
األخــری التــي لحقــت بالعــدّو، وماهــي خســائر المجاهديــن فــي 

هــذه العمليــات؟ 
محمــد قاســم صميــم: حيــن بــدأت العمليــة علــی الســجن 
تحركــت قــوات العــدّو مــن مركــز P.R.T ومــن مركــز قــوات 
ــق  ــي الطري ــا تعّرضــت ف ــرد الســريع نحــو الســجن، ولكنه ال
فــي  خســائر  القــوات  تلــك  وتكبّــدت  للمجاهديــن،  لكميــن 
ــوع  ــن ن ــود م ــة للجن ــرت ناقل ــع آخــر فُّج ــي موق األرواح، وف
ــاط  ــي النق ــدّو خســائر ف ــوات الع ــت بق ــك لحق )رينجــر(، وكذل
األمنيــة التابعــة لــه؛ نتيجــة اســتهداف المجاهديــن لهــا. وأمــا 
ــّل  ــی رأس ت ــع عل ــت تق ــي كان ــة الت نقطــة )ســليمانزو( األمني
ــل  ــة، وقُتِ وكانــت تهــّدد منطقــة كبيــرة ففُتحــت فــي هــذه الليل

ــدّو.  ــود الع ــا عــدد مــن جن فيه
الرئيســية  البوايــة  عنــد  المفّخخــة  الســيارة  تفجيــر  وفــي 
للســجن قُتِــل أكثــر مــن أربعيــن جنديــاً مــن جنــود العــدّو. 
وأّمــا فــي جانــب المجاهديــن فقــد استشــهد فــي هــذه العمليــة 
ــروح  ــران بج ــدان آخ ــب مجاه ــن، وأصي ــن الفدائيي ــة م أربع
طفيفــة أحدهمــا أصيــب برصــاص العــدو، واألخــر كان قــد 
تعثّــرت رجلــه فــي الطريــق، وســوی ذلــك لــم تكــن هنــاك أيــة 

ــن.  ــوف المجاهدي ــي صف خســائر أخــری ف

•• الصمــود: هــل يمكنكــم أن تحّدثونــا عن نوعية المســاجين، 
وهــل اســتطاع العــدّو أن يقبــض علــی بعضهم مــّرة أخری؟ 

محمــد قاســم صميــم: معظــم المســاجين كانــوا مــن المجاهدين، 
ــم يكونــوا مجاهديــن بالفعــل ولكنهــم كانــوا  والبعــض منهــم ل
مــن المتعاونيــن معهــم، أو كانــوا مــن أقربــاء المجاهديــن 
ــل  ــد مقاب ــا بع ــاء إلطــاق ســراحهم فيم ــن ســجنهم العم الذي
المرتشــين  العــدّو  نظــام  قضــاة  أّن  تعلمــون  إنكــم  المــال. 
عمــاً  الســجناء  معاملــة  جلعــوا  الحكومييــن  والمّدعيــن 
ــاس  ــی الن ــض عل ــون القب ــث يلق ــرة حي ــوال الكبي لكســب األم
ولكــن  الكبيــرة،  الرشــاوي  مقابــل  يطلقــون ســراحهم  ثــم 
المجاهديــن حــّرروا مســاجين كثيريــن وأنقذوهــم مــن مخالــب 

ــاة.  ــؤالء القس ه
معظــم الســجناء كانــوا مــن واليــة غزنــي، و كان معهــم 
ســجناء آخــرون مــن واليــات )بكتيــا( و)بكتيــكا( و)زابــل( 
ــم  ــم، ول ــی مناطقه ــع إل ــل الجمي ــد أُرِس ــدان وردگ(، وق و)مي
ــة.  ــّرة ثاني ــم م ــٍد منه ــی أح ــض عل ــاء القب ــدّو إلق يســتطع الع

•• الصمــود: عــاوة علــی كســر الســجن فــي واليــة غزنــي، 
فــإّن المجاهيــن قامــوا فــي هــذه الواليــة فــي هــذا العــام 
ــذا لــو قّدمتــم بعــض  بعــّدة عمليــات كبيــرة أخــری أيضــا، فحبّ

ــود(.  ــة )الصم ــراء مجل ــا لق ــات عنه المعلوم
محمــد قاســم صميم:نعــم، كان للمجاهديــن فــي هــذا العــام 
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ــدّو، والســيطرة  ــات الع ــا إفشــال عملي ــرة، منه مكتســبات كبي
األمنيــة، وقتــل جنــوده  وإلحــاق  علــی مراكــزه ونقاطــه 

األضــرار بهــم. 
فعلــی ســبيل المثــال بــدأ العــدّو أولــی عملياتهــم لهــذه الســنة 
فــي مديريــة )ده يــك( وســاق إليهــا قواتــه مــن ثــاث جهــات، 
واســتمّرت عملياتــه فــي هــذه المديريــة ألســبوع كامــل، ولكــّن 
عملياتــه واجهــت الفشــل الذريــع، وفــّر جنــوده مــن هــذه 

ــل خســائر كبيــرة.  المديريــة بعــد تحّم
وبعــد فشــل عمليــات العــدّو فــي مديريــة )ده يــك( أطلــق 
عمليــات أخــری فــي مديريــة )أنــدر(، ولكنــه هنــاك أيضــاً 
واجــه مقاومــة شــديدة مــن المجاهديــن، وتحطّمــت لــه أربــع 
ولحقــت  )رينجــر(،  نــوع  مــن  لجنــوده  وناقلــة  مدرعــات 
بجنــوده المشــاة خســائر فــي األرواح، و فــي النهايــة فشــلت 

عملياتــه وانصــرف مــن المنطقــة. 
ــدر( بخمســة  ــة )ان ــي مديري ــدّو الفاشــلة ف ــات الع ــد عملي وبع
عشــر يومــاً بــدأ العــدّو عملياتــه الكبيــرة فــي مديريــة )گيــان( 
و)نــاوه(، وكان هــدف العــدّو مــن تلــك العمليــات اســتعادة 
المناطــق المفتوحــة مــن المجاهديــن فــي مديريــة )نــاوه(، 
يومــاً،  لعشــرين  المنطقــة  تلــك  فــي  عملياتــه  فاســتمّرت 
ــی  ــم يقدرعل ــه ل ــائله، إال أن ــه ووس ــدّو كل قّوت ــتعمل الع واس
قــد ســيطر علــی مبنــی  أنــه كان  المناطــق مــع  اســتعادة 
المديريــة لفتــرة وجيــزة ولكــن بســبب المقاومــة الشــديدة 
ــرة  ــرات الخطي ــن وبســبب التفجي ــي وجدهــا مــن المجاهدي الت
علــی وســائل نقلــه اضطــر لســحب قواتــه مــن المديريــة مــن 

ــه.  ــن عمليات ــيئاً م ــب ش ــر أن يكس غي
إن إفشــال عمليــات العــدّو الكبيــرة فــي مديريــات هــذه الواليــة 
العــام.  هــذا  فــي  الكبيــرة  المجاهديــن  إنجــازات  مــن  كان 
ــإّن  ــات ف ــي المديري ــدّو ف ــات الع ــال عملي ــی إفش ــاوة عل وع
ــذه الســنة  ــي ه ــم- فتحــوا ف ــی له ــن -بنصــرهللا تعال المجاهدي

بشــكل  )خوجيانــي(  مديريــة 
كامــل، وهــي المديريــة الرابعــة 
)رشــيدان(  مديريــات  بعــد 
و)زنــه خــان( و)نــاوه( التــي 
ــل لســيطرة  تخضــع بشــكل كام
أجــری  وكذلــك  المجاهديــن. 
العــام  هــذا  فــي  المجاهــدون 
ــي  ــّررة ف ــة متك ــات جهادي عملي
مديريتــّي )واغــز( و)گيــرو(، 
وأملنــا فــي هللا تعالــی كبيــر فــي 
فتــح هاتيــن المديريتيــن أيضــاً.

عــاوة علــی مــا ذكر ســابقا فإّن 
عــدداً مــن مراكــز العــدو المهّمة  
المجاهــِدن  بيــد  فتحــت  قــد 
فــي  الماضيــة  األشــهر  فــي 
ــد(  ــان( و)آب بن ــات )گي مديري
و)ده  و)انــدر(  بــاغ(  و)قــره 
يــك(، وقُتــل فيهــا أهــم قــادة 
ــت  ومليشــيات العــدّو، واضمحلّ

ــق.  ــك المناط ــي تل ــه ف قوت
ــذا  ــن ه ــة م ــهر الماضي ــال األش ــدون خ ــام المجاه ــك ق وكذل
العــام بـــ 45 هجمــة علــی األهــداف المعيّنــة داخــل مدينــة 
غزنــي وقُتِــل فيهــا أهــم أفــراد العــدّو. ويجــدر بالذكــر أّن 
المجاهديــن غنمــوا غنائــم كثيــرة فــي انتصاراتهــم علــی العــدّو 

ــام. ــي هــذا الع ف
ــدون  ــتطاع المجاه ــد اس ــة فق ــات القتالي ــوار العملي ــی ج و إل
ــن  ــاع 120 م ــدّو- إقن ــود الع ــوة جن ــج دع ــال برنام ــن خ -م
ــرك صــف  ــة بت ــراد مليشــياته المحلّي ــدّو وأف ــوات الع ــراد ق أف
األرواح  فــي  األمــان  المجاهــدون  لهــم  بــذل  وقــد  العــدّو، 

واألمــوال.

•• الصمــود: وفــي النهايــة مــا هــي رســالتكم األخيــرة عبــر 
صفحــات مجلــة الصمــود؟

ــروا  ــن هــي أن يعتب ــم: رســالتي للمجاهِدي ــد قاســم صمي محم
صــّف اإلمــارة اإلســامية المتّحــد نعمــة لهــم مــن هللا تعالــی، 
ولــوال وحــدة الصــف هــذه لواجــه المجاهــدون فوضــی وفتنــاً 
كمــا جّربناهــا فــي الجهــاد الســابق. فيجــب علــی المجاهديــن 
أن يبتعــدو عــن جميــع الفتــن والخافــات إلنهــاء معانــاة هــذا 
الشــعب المســلم، وألجــل تحقيــق أهــداف الجهــاد وإقامــة نظــام 
شــرعي متّحــد آمــن. فليتجنّبــوا جميــع الخافــات التــي تؤّجــُج 
ــون لصالــح  ــل مــن يعمل نارهــا مــن الداخــل والخــارج مــن قِبَ

األعــداء.
ورجائــي مــن الشــعب أن يزيــدوا مــن مؤازرتهــم للمجاهديــن، 
وأن يعتبــروا الجهــاد فريضــة مــن هللا تعالــی، وأن يعلمــوا 
أّن الجهــاد ليــس وظيفــة الطالبــان فقــط. وفــي األخيــر أطمئــن 
الجميــع بــأّن زمــن هزيمــة األعــداء وإقامــة النظــام اإلســامي 

قــد اقتــرب إن شــاء هللا تعالــی، ومــا ذلــك علــی هللا بعزيــز.
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نظرة إیل الفتح البطولي لوالیة )كندز(

ابد
وع

 أب
م:

بقل

تقــع واليــة )كنــدز( فــي شــمال أفغانســتان، تحدهــا مــن الشــرق واليــة )تخــار(، ومــن الغــرب واليــة )بلــخ(، وتقــع فــي جنوبهــا 
واليــة )بغــان(، ويفصلهــا فــي الشــمال نهــر )جيحــون( عــن دولــة )طاجكســتان(. تبلــغ مســاحة واليــة )كنــدز( 8040 كليومتــراً 
مربعــاً، ويقــدر عــدد ســكانها حســب التقديــرات األخيــرة بمليــون نســمة، ويســكن مئتــا ألــف منهــم فــي مركــز الواليــة )مدينــة 
كنــدز(. تنقســم واليــة )كنــدز( إلــی ســت مديريــات وهــي: )چــاردره( و)علــي آبــاد( و)خــان آبــاد( و)دشــت أرچــي( و)إمــام حاحــب( 

و)قلعــه زال( وتقطنهــا قوميــات )البشــتون( و)الطاجيــك( و)األزبــك( و)التركمــان( و)األيمــاق( و)الهــزارة(.
تعتبــر واليــة )كنــدز( مثــل بقيــة الواليــات الواقعــة فــي شــمال جبــال الهندوكــوش مــن الواليــات الزراعيــة الخصبــة، ويشــتغل 
%70 مــن ســكانها بالزراعــة. ومــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة فــي هــذه الواليــة: القمــح، واألرز، والقطــن، والشــمام. ومــن 

مصنوعاتهــا: الســجاد اليــدوي. وقــد كان فــي )كنــدز( مصنــع للنســيج والزيــوت النباتيــة ولكنــه اآلن غيــر موجــود.

◄ دخول مدينة كندز تحت سيطرة المجاهدين:
مدينــة  علــی  2015/9/28م  بتاريــخ  المجاهــدون  ســيطر 
)كنــدز(، وتُعتبــر هــذه المدينــة ثانــي أكبــر مدينــة فــي شــمال 
أفغانســتان بعــد مدينــة )مزارشــريف(، وســادس أكبــر مدينــة 
علــی مســتوی البلــد كلــه، وهــي كذلــك تعتبــر بوابــة الواليــات 
الشــمالية الشــرقية، ومركــزاً تجاريــاً هامــاً، ومنطلقــاً للقــوات 

ــي الشــمال. ــة ف العســكرية الحكومي

بــدأ المجاهــدون هجومهــم للســيطرة الــی مدينــة )كنــدز( فــي 
الصبــاح الباكــر مــن يــوم االثنيــن بتاريــخ 2015/9/28م. 
يقــول  جهــات.  عــدة  مــن  المدينــة  المجاهــدون  وهاجــم 
المراســلون وشــهود العيــان بــأّن الهجــوم كان فــي غايــة 
الدقــة والتنظيــم، وبعيــداً عــن الهجــوم العشــوائي الخاطف كان 
المجاهــدون يتقدمــون نحــو المدينــة  فــي خطــوات مدروســة. 
ــدون  ــأ المجاه ــار- أبط ــف النه ــي منتص ــة -ف ــاء المعرك وأثن
ــة  مــن ســير هجومهــم شــيئاً مــا، فاعتبــرت القــوات الحكومي
لهــا علــی قــوات المجاهديــن،  الهــدوء الطــارئ انتصــاراً 

ــن  ــن، ولك ــت مــن صــد هجــوم المجاهدي ــا تمكن ــت بأنه وأعلن
تبيّــن فيمــا بعــد أّن ذلــك الهــدوء كان تكتيــكاً للمجاهديــن. 
وبعــد الظهــر فــي الســاعة الثالثــة بــدأ المجاهــدون هجماتهــم 
الصاعقــة مــن جديــد، فحطّمــوا الحــزام األمنــي للمدينــة، 
المستشــفی  علــی  وســيطروا  شــوراعها،  فــي  وانتشــروا 
المدنــي، وعلــی رئاســة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، وعلــی 
ــود  ــة جن ــدأوا بماحق ــة، وب ــة الهام ــب الحكومي ــض المكات بع

ــة. ــات المدين ــي طرق ــدو ف الع
اســتطاع المجاهــدون إلــی وقت المغــرب أن يُحكموا ســيطرتهم 
علــی رئاســة المحاكــم وعلــی الســجن ومقــّر قيــادة أمــن 
ــرات أمــن  ــة ومركــز مخاب ــّر الوالي ــی مق ــك عل ــة، وكذل الوالي
الدولــة وغيرهــا مــن المقــار والمكاتــب األمنيــة والعســكرية، 
ــي  ــه )باالحصــار( وف ــي قلع ــة ف ــوات الحكومي وحاصــروا الق
مطــار الواليــة الــذي يقــع خــارج المدينــة. وفيمــا بعــد استســلم 
للمجاهديــن  باالحصــار  قلعــه  فــي  المحاصــرون  الجنــود 
وســلّمواهم جميــع أســلحتهم، وهكــذا تمــت ســيطرة المجاهدين 

ــی كامــل المدينــة. عل
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◄ ماهي مكتسبات المجاهدين من عمليات كندز؟
الواليــات  فــي جميــع  المجاهــدون عمليــات متزامنــة  بــدأ 
الشــمالية الشــرقية وبعــض الواليــات المركزيــة مــع عمليــات 
كنــدز، وأحــرزوا انتصــارات كبيــرة فــي )كنــدز( كمــا حصلــوا 
ــة، ومــن أهــم مكتســبات  ــي هــذه الوالي ــرة ف ــم كبي ــی غنائ عل

ــي:  ــدز مايل ــات كن ــي عملي ــن ف المجاهدي
1 -  حــّرر المجاهــدون مئــات المســاجين مــن ســجن )كنــدز(، 
وكان المئــات مــن أولئــك المســاجين مــن المجاهديــن أو ممــن 
ســجنوا بتهمــة معاونــة المجاهديــن ولكنهــم كانــوا مــن عامــة 
أفــراد الشــعب المظلوميــن. كان تحطيــم الســجن مــن أهــّم 
ــوم  ــی فــي الي ــد تحقــق بنصــر هللا تعال أهــداف المجاهديــن وق

األول مــن اقتحــام المدينــة. 
ــاق  ــّم النط ــكري األه ــز العس ــدز المرك ــة كن ــت والي 2 – كان
الشــمالية  الواليــات  بقيــة  إلــی  منهــا  الحكوميــة  القــوات 
الشــرقية مثــل واليــات )بغــان(، و)تخــار(، و)بدخشــان(، 
وحيــن ســيطر المجاهــدون علــی )كنــدز( اســتطاعوا بســهولة 
أن يطّهــروا مناطــق واســعة مــن ســيطرة العــدّو فــي تلــك 
المجاهــدون  حّررهــا  التــي  فالمناطــق  األخــری،  الواليــات 
)تالــه  )كنــدز( هــي مديريــة  الســيطرة علــی مدينــة  بعــد 
وبرفــك( فــي واليــة )بغــان(، وعشــرات القــری فــي منطقــة 
ــة،  ــة )پلخمری(مــن هــذه الوالي ــي منطق بغــان المركــزی وف
ومديريــات )اشــكمش( و)خواجــه غــار( و)ينگــی قلعــه( فــي 
ــي  ــارك( ف ــي )وردوج( و)به ــك مديريت ــار(، وكذل ــة )تخ والي
ــات )إمــام صاحــب( و)قلعــه زال(  ــة )بدخشــان(، ومديري والي
ــاد( فــي  و)چــاردره( ومناطــق واســعة مــن مديريــة )علــی آب
واليــة )كنــدز(. حصــل المجاهــدون فــي جميــع هــذه المناطــق 
المفتوحــة علــی غنائــم كثيــرة فيهــا كميــات كبيرة من األســلحة 
والعتــاد العســكري والســيارات العســكرية ومخــازن للذخيــرة، 

ــا ســبق.  ــل فيم ــا مثي ــم يســبق له ــت هــذه الفتوحــات ل وكان
3 – غنــم المجاهــدون فــي فتــح مدينــة )كنــدز( مئــات اآلليــات 
العســكرية والدبابــات والمدّرعــات، وراجمــات الصواريــخ 
وأطنانــاً مــن الذخيــرة المتنوعــة وأرشــيفات إدارة المخابــرات 
واإلدارات األمنيــة، والغنائــم األخــری. ويمكننــا أن نجــزم 
ــر الوضــع  ــي تغيي ــا دور ف ــذه المكتســبات ســيكون له ــأّن ه ب

ــی.  ــاء هللا تعال ــن إن ش ــح المجاهدي ــكري لصال العس
ــة  ــائر قليل ــل خس ــارات بتحّم ــذه األنتص ــدون ه ــرز المجاه أح
ــل المجاهديــن  جــداً، وبفضــل الخطــة الدقيقــة للحــرب مــن قِبَ

ــة أيضــا منخفضــاً جــداً.  كان مؤشــر الخســائر العام

◄ ما هي الحقائق التي كشفت عنها معركة كندز؟ 
يمكننــا أن نوجــز الحقائــق التــي كشــفت عنهــا معركــة )كنــدز( 

المســتمرة لعــّدة أيــام فيمــا يلــي: 
1 – إّن طالبــان ليســت مجموعــة ضعيفــة تقــوم بمعــارك كــّر 
ــّدون  ــم يتح ــكري منظّ ــف عس ــن ص ــارة ع ــم عب ــل ه ــّر، ب وف
بقوتهــم العســكرية القتاليــة قــوة الحكومــة العميلــة، ويمكنهــم 
أن يســيطروا علــی ســادس أكبــر مدينــة علــی مســتوی البلــد 

خــال عــّدة ســاعات. 
2 – القــوات الحكوميــة ضعيفــة أكثــر ممــا كان متوقّعــاً، وقــد 

خســرت الــروح القتاليــة وصــارت تفضــل الفــرار علــی القــرار 
فــي وقــت المعــارك، وتفتقــر إلــی تجربــة القتــال الطويــل 
ــاً بســيطاً  ــت أن اقتحام ــة المســتمّرة، وثب ــوة المقاوم ــی ق وإل

ــة. ــدان المعرك ــرار مــن مي ــی الف ــن يُلجئهــا إل للمجاهدي
ــن شــعبية وأنصــار  ــدز( أّن للمجاهدي ــة )كن ــت معرك 3 – أثبت
ــری  ــي الق ــار ف ــعبية وأنص ــم ش ــا له ــاً مثلم ــدن أيض ــي الم ف
ــن  ــدز( المجاهدي ــة )كن ــكان مدين ــتقبل س ــد اس ــاف. فق واألري
المجاهديــن  إخوانهــم  وعانقــوا  حــاّر،  وترحــاب  بحفــاوة 

والتقطــوا معهــم صــور )ســيلفي( فــي فــرح وبشاشــة. 
ــان( ليســوا  ــدز( أن مجاهــدي )طالب ــح )كن 4 -  وثبــت مــن فت
مثــل مجاهــدي المنظمــات الجهاديــة الســابقة الذيــن كانــوا 
يتلقّــون األوامــر مــن المراجــع المختلفــة وكانــوا يقومــون 
ــوا المــدن  ــن نهب ــر منضبطــة، والذي ــات عشــوائية غي بتصرف
بعــد ســقوطها باســم الغنائــم. إّن مجاهــدي طالبــان لــم يحافظوا 
ــل تصــّدوا  ــاس فحســب، ب ــكات الن ــة وممتل ــن المدين ــی أم عل
ألولئــك األوبــاش الذيــن كانــوا يتحيّنــون الفرصــة لنهــب 
المدينــة متســغلّين الفوضــی المتوقعــة والوضــع الحربــي، 
ــاك أي فوضــى، وال أيــة  ــم يكــن هن ــی ل ولكــن بفضــل هللا تعال

ــرار.  ــك األش ــة ألولئ فرص
5 – علــی الرغــم مــن أّن معركــة )كنــدز( كانــت التجربة األولی 
ــن  ــت أّن المجاهدي ــي حــرب المــدن ولكنهــا أثبت ــن ف للمجاهدي
ــكّل جــدارة  ــوا أهدافهــم ب ــوا خططهــم ويحقق يمكنهــم أّن يطبق
ونجــاح فــي حــرب المــدن كمــا أثبتــوا تفّوقهــم ونجاحهــم فــي 
ــة  ــّر والمعــارك الميداني ــات وحــروب الكــّر والف حــرب العصاب
فــي األريــاف. ونجــاح المجاهديــن فــي مثــل هــذه الحــرب 
يعتبــر خطــراً جّديــا للحكومــة العميلــة التــي ينحصــر تواجدهــا 

فــي المــدن فقــط. 
6 - حيــن فشــلت عمليــات الجيــش العميــل الســتعادة الســيطرة 
ــف  ــی قص ــة إل ــوات األمريكي ــأت الق ــدز( لج ــة )كن ــی مدين عل
المدينــة قصفــاً مدّمــراً، وأنزلــت الجنــود األمريكييــن فــي 
نقــاط مــن المدينــة، ولقــد أظهــر هــذا التدخــل القتالــي للقــوات 
األمريكيــة أّن إعــان )أوبامــا( إلنهــاء حــرب قواتــه فــي 
أفغانســتان مجــّرد إّدعــاء خــادع وليســت لــه أيــة حقيقــة 
علــی أرض الواقــع. إّن القــوات األمريكيــة الزالــت تحتــل 
أفغانســتان والزالــت تســيطر علــی أرض أفغانســتان وجّوهــا، 
وكل مــن يتحــّدی االحتــال األمريكــي فــي هــذا البلــد فــإّن 
القــوات األمريكيــة المحتلــة تخــوض ضــده الحــرب بــكل قســوة 

وتوحــش. 
ــة  ــوات المحتلّ ــرة أّن الق ــذ فت ــيعون من ــوا يش ــن كان ــا الذي أم
الكافــرة قــد انســحبت مــن أفغانســتان، وأّن الحــرب اآلن هــي 
ــة بيــن األفغــان أنفســهم فيتوجــب عليهــم اآلن أّن  حــرب أهلي
ــدز(  ــي معركــة )كن ــي التصــّرف األمريكــي ف ــوا النظــر ف يُمعن
ليعلمــوا علــم اليقيــن أّن البلــد الزل تحــت االحتــال األمريكــي، 
والزالــت أفغانســتان تحــت التهديــد العســكري للكفــار المحتلين 
ــي ألفغانســتان الزال  ــال األمريك ــا. إّن االحت ــن فيه المتواجدي
ــة تشــكل الطــرف  ــة المحتل ــوات األمريكي ــت الق ــاً، والزال قائم
ــزت  ــا عج ــارك كلم ــل المع ــرب، وتدخ ــذه الح ــي ه ــل ف المقاب

ــن. ــة عــن مقاومــة المجاهدي القــوات العملي
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تأمالت
بفتح قندوز

ــى اإلمــارة اإلســامية بعدمــا  اتجهــت األنظــار مــرة أخــرى إل
فتــح أبطالهــا مركــز واليــة قنــدوز بتاريــخ 28 مــن ســبتمبر، 
ــي  ــا ف ــى رأين ــح حت ــك الفت ــى ذل ــوم عل ــوى ي ــِض س ــم يم فل
وســائل اإلعــام الداخليــة واألجنبيــة التحليــات والمقــاالت 
ــع  ــا. وم ــن فيه ــارات المجاهدي ــدوز وانتص ــاع قن ــال أوض حي
تزايــد مكتســبات المجاهديــن شــمالي البــاد، بــذل العــدو 
بمســاعدة  المجاهديــن  صــورة  لتشــويه  جهــده  قصــارى 
اإلعــام، ففبــرك األكاذيــب، وأشــاع الترهــات، وزيــف األخبــار 
ــه  ــل إدارت ــررة، وفش ــه المتك ــة هزائم ــاء؛ لتغطي ــاح مس صب
العميلــة بكابــل، ولمواجهــة نجاحــات الطالبــان المتزايــدة. 
غيــر أن كل تلــك المســاعي بــاءت بالفشــل، وهلل الحمــد، علــى 
الرغــم ممــا تملكــه اإلدارة العميلــة مــن قــدرات إعاميــة هائلــة 
ــة الشــمس  ــي تغطي ــن ينجــح العــدو ف ــإذن هللا ل وضخمــة، وب
ــه  ــع أكاذيب ــر- جمي ــتتضح أكث ــت -وس ــد اتضح ــال، فلق بالغرب

ــاس. ــه للن وترهات
ولــو أمعنــا النظــر فــي فتــح قنــدوز وتأملنــا فيــه، لوجدنــا أن 
ــع  ــم مواق ــى معظ ــيطرتهم عل ــى س ــة إل ــن، باإلضاف المجاهدي
ــة سياســياً  ــرة وعظيم ــة، اكتســبوا مكتســبات كبي ــذه الوالي ه
وإعاميــاً، وبلــوروا حتميــة هزيمــة األعــداء، وســنذكر بعــض 

األمثلــة علــى ذلــك فيمــا يأتــي:

أ – قنــدوز هــي إحــدى واليــات أفغانســتان الهامــة، والتــي 
ــمال  ــة الش ــر بواب ــث تعتب ــوي، حي ــل وحي ــر هائ ــا تأثي له
ومخزنــه اإلقتصــادي. وهــذا مــا أثــار قلــق المحتليــن 
األجانــب والعمــاء، ووضــع قــدرات العمــاء الدفاعيــة 
ــوا  ــن انهزم ــن الذي ــام المجاهدي ــدي أم ــح التح ــى صفي عل

أمامهــم.

ب – فشــل العمــاء فــي إعــادة احتــال هــذه الواليــة 
وإخراجهــا مــن قبضــة المجاهديــن حتــى اللحظــة مــع 
مجــيء المســاعدات الجويــة والبريــة، ومجــيء اآلالف من 

جنــود الجيــش والشــرطة والقــوات الخاصــة والميليشــيات 
لنصرتهــم ومســاعدتهم، وهــذه المســألة لوحدهــا تبيّــن 
ــة العســكرية. ــة مــن الناحي مــدى ضعــف الحكومــة العميل

ج – أثّــر فتــح قنــدوز تأثيــراً هائــاً فــي األذهــان المحليــة 
والعالميــة، حيــث تيقــن الشــعب األفغانــي وشــعوب العالــم 
أجمــع بقــدرات المجاهديــن -مــع قلــة إمكانياتهــم، وفقرهــم 
ــن  ــي حي ــم- ف ــزات العســكرية لديه ــة التجهي الشــديد، وقل
أن الجنــود العمــاء مدججيــن بأفتــك أنــواع األســلحة، 
ــم مباشــرة، واتضــح  ــي متناوله ــن ف ومســاعدات المحتلي
ــم يســاعدهم  ــو ل ــث ل ــم بحي ــع وجبنه ــدى فشــلهم الذري م
ــدان. ــن المي ــوا كالجــرذان م ــون لهرب ــكان والمحتل األمري

د – يعــد فتــح قنــدوز فشــاً ذريعــاً وهزيمــة نكــراء لقــوات 
أمريــكا وقــوات االحتــال األخــرى؛ ألنهــم رأوا بــأم أعينهم 
ــدوالرات،  ــارات مــن ال ــه الملي ــوا علي ــش أنفق هزيمــة جي
جنودهــم  مــن  آالف   10 مــن  ومســمع  مــرأى  وعلــى 
المحتليــن المتبقيــن بأفغانســتان، ورأوا ســقوط واليــة 
ــة  ــم العســكرية والقتالي ــّوق قدراته ــا، ورأوا أن تف بكامله
ومشــاركة جنودهــم مــن القــوات الخاصــة وجنــود النيتــو 
ــات  ــي التصــدي لضرب ــم شــيئاً ف ــم يغنه ــركا أيضــاً ل وأمي

ــم الفشــل. ــب له ــث كت ــة، حي ــن القاصم المجاهدي

ــجناء  ــن الس ــراج 800 م ــجن وإخ ــام الس هـــ - كان اقتح
أحــد مكتســبات المســلمين خــال فتــح قنــدوز. وألن فتــح 
قنــدوز كان أمــراً مســتبعداً بالنســبة للنــاس، فقــد انشــغلوا 
الرئيســية  النقــاط  وفتــح  الســجن  اقتحــام  ونســوا  بــه 

والمكتســبات األخــرى.

و – ارتفــاع معنويــات المجاهديــن وانهيــار معنويــات 
العــدّو؛ األمــر الــذي ســاهم فــي فتوحــات أخــرى فــي 

بقلم: أبوصهيب حقاني
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الواليــات األخــرى، ففــي نفــس الليلة التي فتــح المجاهدون 
فيهــا قنــدوز، فتــح المجاهــدون 14 مديريــة مهمــة أخــرى 
فــي قنــدوز والواليــات األخــرى، وســيطروا عليهــا تمامــاً. 
ومــن ناحيــة أخــرى تســببت تلــك االنتصــارات فــي انهيــار 
معنويــات العــدو بحيــث يهــرب العمــاء مــن قواعدهــم قبــل 
أن يصــل المجاهــدون إليهــم، أو يســلمون أنفســهم مــع 

معداتهــم العســكرية.

ز- غنائــم المجاهديــن فــي فتــح قنــدوز: إن أحــد أهــم 
مكتســبات فتــح قنــدوز هــي الحصــول علــى كميــات كبيــرة 
ــة  ــدون ببرك ــا المجاه ــي غنمه ــاد الت ــلحة والعت ــن األس م
هــذا الفتــح المبيــن، حيــث غنــم المجاهــدون المئــات مــن 
مــن  عديــدة  وأنــواع  والســيارات  والدبابــات  العربــات 
األســلحة المختلفــة الثقيلــة منهــا والخفيفــة، فكانــت هــذه 
الغنائــم مــن كبــرى مكتســبات المجاهديــن خــال هــذا 
ــن  ــزوا اآلالف م ــم أن يجه ــات بإمكانه ــن، وب ــح المبي الفت

المجاهديــن اآلخريــن.

ح – فتــح قنــدوز فتــح القلــوب؛ فعندمــا التقــى المجاهــدون 
بالنــاس ألول مــرة فــي مدينــة ومركزهــا بعــد احتــال 
ــم  ــان له ــي بي ــوا ف ــن، أعلن ــل الصليبيي ــن قب أفغانســتان م
العفــو والتكريــم رغــم مــا أشــيع عنهــم مــن قبــل األعــداء 
مــن الشــائعات واالفتــراءات لتشــويه صورتهــم، وخالقــوا 
النــاس بخلــق حســن، وهكــذا فتحــوا مــع فتــح قنــدوز 
ــى المستشــفى  ــوا إل ــم ذهب ــك أنه ــن ذل ــاس. وم ــوب الن قل
ــا  ــاعدوهم بم ــى وس ــى والجرح ــادة المرض ــزي لعي المرك
تيســر لهــم، واحتضنــوا الشــباب فــي الشــوارع وســلموهم 
أســلحتهم كــي يطلقــوا رصــاص الفــرح فــي الســماء، 
واجتمــع النــاس أفواجــاً فــي مركــز البــاد لاســتماع إلــى 
ــى محاســن  ــوا عل ــن الحســنة، وليتعرف ــظ المجاهدي مواع

ــامي. ــرعي اإلس ــام الش النظ
وهنــاك حقيقــة ملموســة؛ وهــي أن وضــوح اإلســام 
ــاعد  ــد س ــان ق ــدل واإلحس ــن الع ــه م ــر ب ــا أم ــغ، وم البال
بشــكل كبيــر علــى ســرعة انتشــاره، كمــا بيـّـن لنــا أن أمــة 
مــن األمــم لــم ترجــع عــن اإلســام بعدمــا اعتنقتــه، ســواء 

ــة. ــة أو مغلوب ــة غالب ــت هــذه األم كان

ط – لقــد فضــح فتــح قنــدوز المحتليــن الصليبييــن عســكرياً 
وإعاميــاً؛ وكان مــن المتوقــع أن الصليبييــن لــن يقــر 
قرارهــم بعــد فتــح قنــدوز حتــى يصبـّـوا جــام غضبهــم علــى 
ــل،  ــل بالفع ــذا ماحص ــوائية، وه ــم العش ــن بقنابله المدنيي
ــث  ــة حي ــون هــذه الجريم ــون المحتل ــرف الصليبي ــد اقت فق
اســتهدفوا مستشــفى أطبــاء بــا حــدود الــذي كان فيــه عدد 
ال بــأس بــه مــن الجرحــى المدنييــن، كمــا قصفــوا بيــوت 
النــاس، وارتكبــوا مجــازر مروعــة. كمــا اتضحــت صــورة 
الدجــل والكــذب وفبركــة األخبــار الكاذبــة التــي يمارســها 
العمــاء عبــر وســائل اإلعــام فهــم يحّرفــون الحقائــق 
واالتهامــات  الخسيســة  المؤامــرات  ويحيكــون  عمــداً 

ــرة. ــوب الطاه ــا بالقل ــة إللصاقه الواهي

كانــت هــذه بعــض مكتســبات فتــح قنــدوز التــي أحرزهــا 
المجاهــدون األبطــال حاملــوا لــواء اإلســام وســالكوا طريــق 
ــد  ــة ق ــا الحبيب ــه بادن ــرى في ــاء ن ــى لق ــزة والســيادة. وإل الع

ــل. ــال بالكام ــر االحت ــن ني ــررت م تح



9 مجلة الصمود | العدد ]115[ - محرم 1437هـ / أكتوبر 2015م

كارثة مستشفى قندوز
وصمة عار على جبين االحتالل
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ــة مــن دمــاء المســلمين  ــم تقطــر قطــرة بريئ ــدوز فل ــا قن دخلن
لشــدة احتيــاط المجاهديــن الذيــن مــا خرجــوا مــن بيوتهــم إال 
البتغــاء مرضــاة هللا أوالً، وللدفــاع عن المســلمين المضطهدين 

الذيــن يعانــون نيــر االحتــال، وللــذود عــن أعراضهــم ثانيــاً.
ــا  ــدوز وفتحه ــة قن ــى ملحم ــل عل ــت طوي ــر وق ــم يم ــن ل ولك
ــم  ــا ل ــدة أهله ــن أفئ ــزاً ولك ــة ه ــزت المدين ــى اهت ــم حت العظي

ــز. تهت
نعــم؛ كان النــاس نائميــن علــى فرشــهم، ينتظــرون آمــال 
ــال  ــت ظ ــاء، تح ــام والرخ ــم الس ــل إليه ــب ليحم ــد القري الغ
ــل  ــت الســاعة 2:10، وكان اللي ــى إذا  كان ــة اإلســام. حت دول
ســاكناً ســكون الســحر الفاتــن العميــق، إذ برجــٍة ال توصــف، 
أقلقلــت البيــوت فذهبــت بهــا وجــاءت، كأنهــا الزلــزال العظيــم، 
ــت  ــى فذهب ــزات األول ــاس اله ــت الن ــات أنس ــا رج ــم أعقبته ث
المفاجــأة بألبــاب ذوي اللــب منهــم، وخرجــوا مــن بيوتهــم 

ــد. ــة وال مقص ــم وجه ــا ألحده ــون وم يتراكض
ثــم انجلــت الحــال، حيــث ألقــت طائــرات العــدّو قنابلهــا علــى 
ــا  ــاء ب ــع لمجموعــة "أطب ــذي كان يتب ــي ال المستشــفى المدن
ــٌع  ــي جم ــن، فلق ــاً بالجرحــى المدنيي ــذي كان مليئ حــدود" وال
كبيــر حتفهــم بمــا فيهــم األطفــال والعجــزة واألطبــاء، ومــا ثمــة 
ــون  ــا يصــح أن يك ــن وال شــيء مم ــة عســكرية للمجاهدي ثكن

لقنابــل الطائــرات هدفــاً عســكرياً.
كمــا ألقــت الطائــرات الحربيــة لســاعات طــوال حممهــا علــى 
ــي  ــن الت ــن والطي ــة باللب ــدور المبني ــك ال ــن تل ــواخ المدنيي أك
يســكنها الضعفــاء الفقــراء. ومــا فــي كل مادمــرت الطائــرة وال 
فــي جــواره وال قريبــاً منــه شــيء مــن مواقــع المجاهديــن أو 

ــة. مراكزهــم البتّ
هــذه  فــي  ومعاولهــم  مســاحيهم  يُعِملــون  النــاس  ازدحــم 
ــون  ــوب، ويلق ــه القل ــر لهول ــا تنفط ــفون عّم ــاض فيكش األنق
ــر  ــه أكب ــاة و مآســيها مــا يعجــز عــن وصف ــب الحي مــن غرائ
ــن أن  ــا يمك ــن كل م ــغ م ــع أبل ــذي وق ــع ال ــاب؛ ألن الواق الكتّ
يتخيلــه األدبــاء و القصــاص، فالنســاء يولولــن و يِصْحــن 
ويســألن عــن زوج ضائــع أو ولــد مفقــود، ويقعــن علــى أرجــل 
الكشــافة وأصحــاب المســاحي يســألنهم اإلســراع بالكشــف 
عمــن افتقــدن مــن أقربائهــن، وكــم مــن امــرأة تقلّــب التــراب 
تنبشــه بيديهــا، تبللــه بدموعهــا، تعــّد الدقائــق والثوانــي، 
تتصــور المــوت جاثمــاً علــى صــدر مــن تحــب تحــت هــذا 
ــا األمــر  ــى شــيء وهاله ــم تصــل إل ــا ل ــإذا رأت أنه ــرى، ف الث

ــعرها. ــّد ش ــا و تش ــم وجهه ــت تلط ــا، فأقبل ــّن جنونه ُج
والرجــال، لــم يكــن الرجــال بأجلــد مــن النســاء، وكيــف يتجلــد 
الرجــل ويصبــر وحبيبــه تحــت األنقــاض، يــا هللا األطبــاء 

الذيــن كانــوا قبــل قليــل يــداوون الجرحــى أصبحــوا هــم تحــت 
األنقــاض، فمنهــم مــن ذهــب إلــى رحمــة هللا، ومنهــم مــن 

ــوراً. ــب آخــر بعاجــه ف ــوم طبي ــي يق ــاج اإلســعاف ك يحت
ــه  ــاة حبيب ــده حي ــي ي ــن أن ف ــو يظ ــل وه ــر الرج ــف يصب كي
المدفــون حيــاً تحــت الثــرى، ويتصــور كيــف يعيــش مــن بعــده 

ــه بتقاعســه عــن إســعافه؟ ــذي قتل ــه هــو ال إذا توهــم أن
إن الفواجــع والمآســي التــي جــرت فــي مدينــة قنــدوز، ال 
ــا  ــم. يُخــرج النــاس مــن هن ــى وصفهــا لســان وال قل يقــدر عل
ــا.  ــا أهله ــادون ليتعــرف عليه ــاك أخــرى، فين ــة و مــن هن جث
ــا، ووجــدوا  ــرف أصحابه ــم يُع ــة مشــوهة ل ــد وجــدوا جث ولق
ســاعداً مبتــوراً أو طرفــاً آخــر لــم يـُـدَر مــن صاحبــه. وكثيــر من 
العائــات استشــهدوا جميعــاً لــم يبــق منهــم أحــد، هــذه حقائــق 

لــو كانــت مــن الخيــال لكانــت مــن أغــرب الخيــال.
ــل هــؤالء فــي المعركــة الحمــراء، وال ســالت نفوســهم  مــا قُت
علــى ظُبــى األســنة وشــفرات الســيوف، ولــو واجههــم العــدّو 
فــي حومــة الوغــى لوجدهــم فرســانها وســادتها، ولكنــه أتاهــم 
غــدراً واعتــدى عليهــم وهــم نائمــون آمنــون فــي دورهــم، فلــم 

يتــوّرع عــن قتــل النســاء وال عــن ذبــح الــذراري.
لــم يكســر عليهــم األبــواب و يدخــل دخــول الغاصــب القــوي، 
ولكنــه مــّر فــي الظــام الحالــك مــرور اللــص الجبــان، فــراغ 
عــن مواطــن المجاهديــن ومواقــع األبطــال - ألنــه ليــس مــن 
أكفائهــم، فالمجاهــدون هزموهــم جهــاراً نهــاراً – وتخيــّر هــذه 
ــي  ــا ف ــا كل م ــث المستشــفى، فصــب عليه ــة حي ــة اآلمن البقع

النفــوس الشــريرة مــن ِخّســة ودنــاءة.
ــي جــاءت  ــم )الت ــة الحضــارة والعل ــم هاهــم رجــال دول إي نع
اليــوم تحمــي الديموقراطيــة – كمــا تقــول – و تدافــع عــن 
حقــوق اإلنســان( حيــن لبــس جنودهــا جلــود الذئــاب؛ بــل لقــد 
ــأكل لتعيــش وتهجــم  ــاب ت ــاب. الذئ ــم تصنعــه الذئ صنعــوا مال
ــا هــؤالء  ــه، أم ــة رؤوس من ــك ببضع ــم فتفت ــع الغن ــى قطي عل
فقــد قتلــوا فــي ليلــة واحــدة المئــات بقنابلهــم الفتاكــة، فكانــت 
ــم  ــرة علمه ــم- ثم ــا الجرائ ــت معه ــي هان ــة -الت ــذه الجريم ه

ــم. ــم ورقيه ــم وحضارته وتفكيره

وما أحسن ما قال الشاعر:
ملكنا فكان العـــــدل منا سجـــية

فـلما ملكتـــم ســال بالــــدم أبـطــح
وحللتموا قتل األســـارى وطالما

غدونا على األســـرى نُمنُّ ونصفح
فحسبُكمو هـــذا التفـــــاوت بيننا

فكــل إنــاء بالذي فـــيه ينــــضـــح
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بقلم: سيف هللا هروي

احتــال أفغانســتان جريمــة، وقصــف مدنهــا جريمــة أخــرى، 
وقصــف المدنييــن مــن أشــنع الجرائــم، وقصــف المرضــى 
ــوق بعــض،  ــا ف ــم بعضه ــا جرائ ــن أبشــعها؛ إنه والجرحــى م
القــوى  إال  عالمنــا  فــي  ارتكابهــا  علــى  يقــدر  ال  جرائــم 
االســتعمارية وأذنابهــا، جرائــم تتعمــد القــوى االســتكبارية 
ــذاء المســلمين، فهــي صنعــت الطائــرات والقنابــل،  فعلهــا إلي
ــرب  ــرة، ولح ــة الماك ــات الخبيث ــذه الغاي ــا إال له ــم تصنعه ول

صليبيــة علــى اإلســام والمســلمين.
ــذار  ــتان" بأع ــا "أفغانس ــدة وحلفائه ــات المتح ــت الوالي احتل
ــا،  ــت تقصفه ــا والزال ــت مدنه ــة، وقصف ــع باطل ــة وذرائ واهي
قصفــت حفــات العــرس والزالــت تقصفهــا، قصفــت المشــافي 

ــة. ــة مخجل ــت تقصفهــا بأعــذار واهي والمستشــفيات والزال
الصليبيون الجدد ســلطوا حكومة فاســدة على الشــعب األفغاني 
تعيــث فســاداً، والزالــت تتمــادى فــي الفســاد والطغيــان، وهــي 
مــن أفشــل الحكومــات فــي تاريــخ أفغانســتان، حكومــة عاجــزة 
عــن تقديــم أدنــى شــيئ مــن أساســيات العيــش، وعــن توفيــر 
األمــن والكرامــة والعــزة للمواطــن األفغانــي المســلم منــذ 
ــات  ــم أدامهــا بانتخاب ــي، ث ــوم فرضهــا االحتــال الصليب أول ي

مــزورة مزيفــة.
ــة،  ــق الدولي ــة المواثي ــا لكاف ــه جريمــة وفق االحتــال بحــد ذات
فإنــه ال يُســمح لدولــة باحتــال بلــد ذا ســيادة، أوالتدخــل 
ــى  ــم قصــف المــدن جريمــة أخــرى تضــاف إل فــي شــؤونه. ث
سلســلة جرائــم االحتــال؛ فــإذا كان المحتلــون وعماؤهــم 
ــون  ــاذا يهرب ــون، فلم ــا يدع ــامية كم ــارة  اإلس ــادون اإلم يع
مــن مواجهــة جنــود اإلمــارة علــى األرض كالجــرذان ثــم 
ــزل؟. ــن الع ــى المدنيي ــوائي عل ــف العش ــى القص ــأون إل يلج

قصــف األبريــاء جريمــة أخــرى، وقصــف المرضــى والجرحــى 
جريمــة وحشــية همجيــة نكــراء، إنهــا جرائــم تحــدث ويعتــرف 
ــة  ــد كل جريم ــب أن بع ــم، والغري ــل غيره ــون قب ــا المحتل به
يظهــر قــرد مــن قــرود الحلــف الصليبــي أو كلــب مــن كابهــم 
ليظهــر أســفاً مفتعــاً كاذبــاً للعالــم فــي اإلعــام، ويعطــي 
ــون  ــاء والســفهاء والمغفل ــه العم ــق ل ــة، فيصف وعــوداً كاذب

ــم اإلســامي قبــل غيرهــم. فــي العال
هــذه هــي الديموقراطيــة التــي أتــوا بهــا، وهــذه هــي اإلنســانية 
فــي  العميلــة  العصبــة  لهــا  تطبــل  والتــي  يّدعونهــا  التــي 

"كابــول"، والتــي تقصــف الجرحــى والمرضــى، فســحقا لهــذه 
ــان أو  ــا بلس ــف معه ــاون، وتعاط ــن تع ــحقا لم ــانية وس اإلنس

ــب. ــم أو قل قل
فــي  الهزيمــة  بعــد  الصليبيــون  صــب  الســابقة  كعادتهــم 
ــى المرضــى والجرحــى  ــدوز" غضبهــم عل المعــارك فــي "قن
واألطبــاء فــي مستشــفى "قنــدوز" الذيــن هــم أبعــد خلــق هللا 
عــن الحــروب، هكــذا يشــفي عبــدة الصليــب غليلهــم بالقصــف 
ــي. ــاء الشــعب األفغان العشــوائي، وإقامــة المجــازر بحــق أبن

الشــك أن مثــل هــذه الجرائــم إذا لــم تحــرك ضمائــر مــن تتعالــى 
ــة تافهــة يضخمهــا اإلعــام  الغربــي  أصواتهــم ضــد كل قضي

فــي العالــم ، فمــاذا توقــظ ضمائرهــم إذن!
واألســوأ مــن ذلــك تلــك األصــوات التــي تعلــو ضــد المجاهديــن 
بســبب تهــم مزيفــة مكذوبــة يروجهــا اإلعــام العلمانــي دائمــا، 
فنــرى الكثيــر مــن األقــام  تتتبــع أخطائهــم، والكثيــر مــن 
ــم  ــل وتتهمه ــم، ب ــي أعراضه ــع ف ــر تق ــوق المناب ــر ف الحناج
أحيانــاً بمــا لــو اتهــم بــه أحدهــم الستشــاط غضبــا ومــات كمداً!

وفــي المقابــل يغــض الطــرف عــن هــذه الجرائــم، عــن جرائــم 
ــد  ــو ألح ــى، وال يعل ــى والمرض ــف الجرح ــل قص ــف، ب القص

صــوت!
ــرذان  ــع ج ــة م ــاء األم ــن أبن ــض م ــف البع ــل أن يتعاط مخج
اإلســامية  اإلمــارة  جنــود  مــع  المواجهــة  مــن  يهربــون 
المشــافي  بقصــف  هزائمهــم  ويغطّــون  األرض،  علــى 

لمستشــفيات؟! وا
ومخجــل أن يســتعين مســلم بمــن لــم يعــرف لإلنســانية معنــى، 

بــل إن إنســانيتهم تتجلــى فــي قصــف المرضــى والجرحــى.
ــذة المنصــب وحــب  ــل ل ــذا التعاطــف واالســتعانة ألج ــل ه فه
الدنيــا، وكراهيــة المــوت؟ أم ألجــل العصبيــة العرقيــة أو 

الحزبيــة؟ 
ولرســوله  والعــزة هلل  العليــا،  هــي  فكلمــة هللا  كانــت  أيــا 
ــل لتكــون كلمــة هللا  ــزة لمــن يقات ــزة كل الع ــن، والع وللمؤمني
هــي العليــا، وهــو الشــك فــي ســبيل هللا، وغيــره مّمــن يقاتلــون 
ــات  ــن الغاي ــا م ــة، أو غيره ــة نتن ــة، أو وطني ــة عرقي لعصبي
ــات الضــال والبغــي والعــدوان،  ــة، وتحــت راي ــة الفاني الزائل
الشــك أنهــم يقاتلــون فــي ســبيل الطاغــوت، وهللا ولــي الذيــن 

ــوت. ــم الطاغ ــروا أولياؤه ــن كف ــوا والذي آمن
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ملحوظــة: يکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة 
إلــى الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف 
بهــا مــن قبــل العــدّو نفســه، أمــا اإلحصــاءات 
الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع اإلمــارة 
اإلســامية والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــرى.

لقــد حــوى شــهر ســبتمبر فــي طياتــه، عــاوة علــى 
المكتســبات الجهاديــة األخــرى، فتــح مركــز واليــة قنــدوز 
وعشــرات المديريــات فــي هــذه الواليــة والواليــة المجاورة 
األخــرى. ولقــد تكبــد العــدو جراءهــا خســائر فادحــة للغاية، 
واشــتدت ضرامــة القتــال والمعــارك إلــى حــد أن العمــاء 
ألقــوا بأنفســهم عنــد أقــدام أســيادهم األجانــب، يســتغيثون 

بهــم ويطلبــون العــون والمــدد لدعمهــم فــي المعــارك.
ومن أراد التفصيل فليرافقنا في النقاط التالية:

♦ خسائر المحتلين األجانب:
تكبــد المحتلــون األجانــب خــال شــهر ســبتمبر مــن العــام 
الحالــي خســائر فادحــة جــراء هجمــات المجاهديــن البطوليــة 
علــى قواعدهــم، ونصــب الكمائــن فــي طــرق قوافلهــم، وفــي 
الســاحات والمياديــن القتاليــة، إال أنهــم رغــم ذلــك لــم يعترفــوا 

بمعظــم هــذه الخســائر التــي تكبدوهــا.
ففــي يــوم األربعــاء 23 مــن ســبتمبر اعتــرف المحتلــون 
األجانــب بمقتــل أحــد جنودهــم فــي مطــار باغــرام الجــوي إثــر 
إطــاق المجاهديــن الصواريــخ عليــه. وقبــل 3 أيــام مــن هــذه 
العمليــة وعلــى وجــه التحديــد فــي 20 مــن شــهر ســبتمبر، قُتِل 
15 مــن المحتليــن األجانــب جــراء تنفيــذ عمليــة استشــهادية 
عليهــم علــى الشــارع الســريع ببولــدك بواليــة قندهــار، ولكــن 

العــدو لــم يعتــرف بذلــك.
وفــي يــوم األحــد 27 مــن ســبتمبر شــهد مطــار باغــرام انفجاراً 
ضخمــاً علــى المحتليــن األجانــب، فأعطبــت جــراء ذلــك دبابــة 
ــائرهم  ــل خس ــوا تفاصي ــم يبيّن ــن ل ــن المحتلي ــن، ولك للمحتلي
فيهــا. وبتاريــخ 30 مــن هــذا الشــهر اعتــرف المحتلــون بمقتــل 
أحــد جنودهــم شــمالي البــاد، إال أن األخبــار الموثوقــة تحكــي 
عــن مقتــل 7 مــن المحتليــن خــال االشــتباكات فــي قنــدوز إال 

أن المحتليــن التزمــوا الصمــت تجــاه هــذه الحقيقــة.
وبهــذا يكــون عــدد قتلــى العــدو خــال هــذا الشــهر 11 قتيــاً، 
ويصــل عــدد قتاهــم فــي العــام الحالــي إلــى 13 قتيــاً، ويصــل 
عــدد قتلــى العــدو اإلجمالــي طيلــة أعــوام االحتــال إلــى 3496 
قتيــاً، غيــر أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أن 
مــا يعتــرف بــه العــدّو مــن عــدد قتــاه ال يصــل لعشــر معشــار 

مــا يــدور علــى الســاحة األفغانيــة مــن الخســائر.

♦ خسائر العماء:
تكبــد العــدّو العميــل أيضــاً خســائر فادحة خال شــهر ســبتمبر، 

ولقــد ســاهمت مكتســبات المجاهديــن والســيماً فتوحاتهــم 
ــة  ــات األخــرى الماصق ــدوز والمديري ــة قن ــي والي ــرة ف األخي
لهــا فــي ازديــاد الخســائر فــي صفــوف العــدّو، وســنذكر بعــض 

تلــك الخســائر التــي تلقاهــا مــن قبــل المجاهديــن.
ــد للصحــوات و8  ــل قائ ــاء 1 مــن ســبتمبر قُتِ ــوم الثاث ففــي ي
مــن ميليشــياته فــي مديريــة أنــدر بواليــة غزنــي. وفــي اليــوم 
ــان أيضــاً جــراء  ــة بغ ــس االســتخبارات بوالي ــل رئي ــه قُت ذات

ــة بلخمــري. هجــوم رجــال مســلحين فــي مدين
ــد للشــرطة و8  ــل قائ ــن ســبتمبر قت ــس 3 م ــوم الخمي ــي ي وف
مــن جنــوده فــي مديريــة جرمســير بواليــة هلمنــد. وفــي 10 
مــن ســبتمبر قتــل قائــد شــهير للصحــوات بمديريــة محمدآغــه 
ــد  ــل قائ ــوم الغــد قت ــول. وفــي ي ــة كاب ــة لوغــر فــي مدين بوالي
أمــن مديريــة يــاوان بواليــة بدخشــان فــي قتــال دام فــي 

ــة. ــس الوالي ــتان نف ــة راغس مديري
وفــي يــوم الثاثــاء 22 مــن ســبتمبر قتــل قائــد أمــن مديريــة 
دولــت آبــاد بواليــة بلــخ مــع 4 مــن رفاقــه بأيــدي المجاهديــن. 
ــي  ــدو ف ــراد الع ــن أف ــات م ــل المئ ــا قت ــى ماذكرن ــاوة عل وع
ــى اآلن  ــات المجــاورة وحت ــدوز والمديري ــة قن اشــتباكات والي

يتكتــم العــدو عــن التفاصيــل.

♦ قصف األصدقاء:
عــاوة علــى مقتــل العمــاء فــي االشــتباكات مــع المجاهديــن، 
قُتــل يــوم  األثنيــن 7 مــن شــهر ســبتمبر 18 مــن الجنــود 
العمــاء جــراء قصــف طائــرات المحتليــن فــي واليــة هلمنــد. 
فليســت المــرة األولــى وال األخيــرة التــي يســتهدف فيهــا 

ــن. ــم المحليي ــب عماءه األجان

♦ أسرى العدّو، والمّن والصفح عنهم:
ــدي  ــي أي ــرى ف ــة أس ــوا اإلدارة العميل ــع موظف ــا يق ــراً م كثي
مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية، ثــم يقــوم المجاهــدون -إذا رأوا 
ــك  ــض وذل ــراح البع ــك س ــة- بف ــرة ناجح ــاتهم ثم ــي سياس ف
ــد إســداء المواعــظ الحســنة  ــرارات وبع ــق والق بأخــذ المواثي
لهــم. وفــي هــذا الســياق اســتطاع المجاهــدون األبطــال، فــي 
يــوم الجمعــة 4 مــن ســبتمبر، اعتقــال مديــر مديريــة تششــت 
وقائــد أمنهــا ومديــر أمنهــا بواليــة هــرات مــع مــا معهــم مــن 
المرافقيــن، وبعــد يوميــن مــن هــذه الحادثــة وقــع مديــر أمــن 
مديريــة كوهســتان بواليــة بدخشــان أيضــاً بأيــدي المجاهديــن.

ــي  ــال ف ــدون األبط ــض المجاه ــبتمبر، قب ــن س ــخ 9 م وبتاري

أفغانستان في شهر
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مديريــة كــرخ بواليــة هــرات علــى 4 مــن موظفــي اإلدارة 
العميلــة بمــا فيهــم قائدهــم. وقبــل ذلــك وفــي غــرة شــهر 
ســبمتبر قــام المجاهــدون بإطــاق ســراح 18 مــن الجنــود 
العمــاء الذيــن أُلقــي القبــض عليهــم فــي الشــهر الماضــي فــي 
مديريــة دنــد غــوري بواليــة بغــان وذلــك بعــد أخــذ المواثيــق 

منهــم.

♦ خسائر العدّو المالية:
ــة  ــد ملحم ــيما بع ــة، ال س ــة فادح ــائر مالي ــداء خس ــد األع تكب
المجــاورة، حيــث  األخــرى  والمديريــات  البطوليــة  قنــدوز 
أعطبــت وُدمــرت المئــات مــن عربــات العــدّو ودباباتــه أو 
ــن  ــرات م ــقطت العش ــا س ــا ذكرن ــى م ــاوة عل ــت، وع اغتنم
الثكنــات العســكرية بمــا فيهــا مــن األجهــزة والمعــدات بأيــدي 
المجاهديــن. كمــا ســقطت مروحيــة يــوم الخميــس 3 مــن 

ــر. ــة لوغ ــي والي ــر ف ــق وزي ــت تراف ــبتمبر كان س

♦ عمليات العزم:
ــا  ــن، وكان له ــن المتي ــزم المجاهدي ــزم بع ــات الع ــدأت عملي ب
ــة  ــوال الســنوات األربع ــر ط ــة النظي ــرة منقطع مكتســبات كبي
ــد  ــه. فق ــدو وإرعاب ــاك الع ــي إرب ــببت ف ــة، تس ــر الماضي عش
ــهر أن  ــذا الش ــون ه ــي غض ــال ف ــدون األبط ــتطاع المجاه اس
ــده،  ــدو وقواع ــات الع ــن ثكن ــى أحص ــيطرتهم عل ــطوا س يبس
ــات والســيارات  ــات والعرب ــات مــن الدباب ــك المئ ويغنمــوا كذل

ــدّو. ــي حــوزة الع ــت ف ــي كان الت
وال يســعنا فــي هــذه العجالــة أن نأتــي عليهــا جميعــاً، إال أننــا 

ســنوجز أهمهــا كمــا يلــي:
وقــد ابتــدأ هــذا الشــهر بفتــح ثكنــة عســكرية محّصنــة للعــدّو 
بمدينــة بلخمــري بواليــة بغــان، و3 مناطــق اســتراتيجية 
األبطــال.  المجاهديــن  بأيــدي  فاريــاب  واليــة  فــي  أخــرى 
وفــي اليــوم ذاتــه اســتطاع المجاهــدون األبطــال واألســود 
األشــاوس أن يطّهــروا 65 قريــة مــن لــوث العمــاء فــي 
ــر  ــى إث ــم ســقطت عل ــة بدخشــان، ث ــة راغســتان بوالي مديري
ذلــك المديريــة المذكــورة كاملــة يــوم الجمعــة 11 مــن ســبتمبر 

بأيــدي المجاهديــن.
وبعــد مضــي يــوم مــن فتــح مديريــة راغســتان اســتطاع 
المجاهــدون األبطــال أن يخرجــوا قاعــدة عســكرية كبيــرة 
ــزي  ــان مرك ــة بغ ــي مديري ــه ف ــدّو نفس ــراف الع ــك باعت وذل

بواليــة بغــان.
وفــي يــوم األحــد 20 مــن هــذا الشــهر قــام المجاهــدون بتنفيــذ 
ــن  ــة مشــتركة للمحتلي ــى قافل ــة استشــهادية ضخمــة عل عملي
واليــة  ببولــد  الســريع  الشــارع  علــى  العمــاء  وأذنابهــم 
ــا  ــب كم ــن األجان ــن المحتلي ــك 15 م ــل جــراء ذل ــار، فقت قنده

ــر مــن العمــاء. ــل وجــرح أيضــاً عــدد كبي قت
واســتهدف المجاهــدون األبطــال خــال هــذا الشــهر مرتين بيت 
عبدالرســول ســياف مــن ألــّد أعــداء اإلســام وحامــي الصليــب 
بالصواريــخ، وذلــك فــي مديريــة بغمــان بواليــة بــروان. وفــي 
ــى  ــم عل ــار ضخ ــع انفج ــهر وق ــذا الش ــن ه ــد 27 م ــوم األح ي
المحتليــن فــي مديريــة باغــرام بواليــة بــروان وتكبــد األعــداء 

جــراء ذلــك خســائر فادحــة.
وفــي الجملــة اســتطاع أســود اإلســام أن يفتحــوا واليــة 
ــة  ــي، وتعــد هــذه الوالي ــخ 28 مــن الشــهر الحال ــدوز بتاري قن
ــن  ــراز األول م ــن الط ــتراتيجية م ــة، واس ــن الوالي ــن أحص م
جميــع النواحــي. واســتطاع المجاهــدون األبطــال عــاوة علــى 
فتــح المراكــز أن يغنمــوا المئــات مــن اآلليــات العســكرية مــن 
العربــات والدبابــات والناقــات، ولقــد طمــأن النــاس بعــد ذلــك 
أميــر إمــارة أفغانســتان اإلســامية بأنهــم سيعيشــون فــي أمــن 
وأمــان ورخــاء فــي ظــل إمــارة اإلســام ولــن تهددهــم مصيبــة 

أو مشــكلة مــادام المجاهــدون موجــودون.
وبعــد يــوم مــن هــذا الفتــح العظيــم اســتطاع أســود اإلســام أن 
ــن  ــوث المجرمي ــة تخــار مــن ل ــة ينجــي بوالي يطهــروا مديري
ــة  ــوا مديري ــام أن يفتح ــال اإلس ــتطاع أبط ــا اس ــداء. كم األع
خــاك ســفيد بواليــة فــراه، وكذلــك مديريــة باالحصــار بواليــة 
ــك  ــة المذكــورة، وكذل ــة إمــام صاحــب بالوالي ــدوز، ومديري قن
ــدوز.  ــة قن ــك بوالي ــه وبرف ــا تال اســتطاعوا أن يفتحــوا مديريت
مديريــات  يفتحــوا  أن  ذلــك  قبــل  المجاهــدون  واســتطاع 

ــار. ــة تخ ــه بوالي أشــكمش وخواج

وبعدمــا تكبــد العــدو جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة، واشــتدت 
ضرامــة القتــال والمعــارك، ألقــى العمــاء بأنفســهم تحــت 
ــم  ــون منه ــم ويطلب ــتغيثون به ــب، يس ــيادهم األجان ــدام أس أق
ــو  ــود النيت ــام جن ــارك. فق ــي المع ــدد للمشــاركة ف ــون والم الع
بقصــف عنيــف علــى واليــة قنــدوز ثــم أنزلــوا جنودهــم 
ــاء  ــون والعم ــزر ســيطر المحتل ــد وج ــد م ــا. وبع المشــاة به
ليلــة 30 مــن ســبتمبر علــى مركــز واليــة قنــدوز، ولكــن 
ــى  اســتطاع المجاهــدون مــن الغــد أن يبســطوا ســيطرتهم عل
الواليــة بعــد ســاعات قليلــة، وحتــى كتابــة هــذه الســطور لــم 

ــدم وســاق. ــى ق ــال عل ــرح القت يب

♦ الصليبيون في ميدان القتال بعد عجز المرتزقة:
بعــد مضــي عــام على توقيــع االتفــاق الثنائــي وتعهــد المحتلين 
مــع  المعــارك واالشــتباك  الحــرب وعــدم خــوض  بإنهــاء 
المجاهديــن، لــم يجــد العمــاء بــداً -بعدمــا كبدهــم المجاهــدون 
خســائر فادحــة- مــن أن يلقــوا بأنفســهم فــي أحضــان المحتلين 
ــون  ــادر المحتل ــون، فب ــر والع ــب النص ــم لطل ــتنجدوا به ويس
النــاس  بنجدتهــم وذلــك بقصــف وحشــي عشــوائي علــى 
والمجاهديــن فــي واليــة قنــدوز، ثــم تقدمــوا صــوب الواليــة، 
بعــد قتــال داٍم، واســتطاعوا أن يســيطروا علــى مدينــة قنــدوز 
لســاعات معــدودة. فادعــى العمــاء المرتزقــة النصــر والنجاح 
ــة مــع أن رؤســائهم  ــن بالتجســس والعمال واتهمــوا المجاهدي
وكبــار ضباطهــم وجنراالتهــم يعترفــون بأنــه لــوال معونــة 

ــن. ــال المجاهدي ــا كان بوســعهم قت ــب، لم أصدقائهــم األجان
العميلــة جميــع وكاالت  الحكومــة  بالغــة هــددت  وبوقاحــة 
األنبــاء طمعــاً منهــا فــي أن يجتنبــوا نشــر الحقائــق، وأن 
يلفقــوا أخبــاراً مــزورة لصالــح العمــاء، ولهــذا ال تنشــر 
إال  واألجنبيــة  الداخليــة  األنبــاء  ووكاالت  اإلعــام  وســائل 

ومــزورة. مفبركــة  أخبــاراً 
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♦ نفوذ المجاهدين في صفوف العدو:
ال زال المجاهــدون يخترقــون صفــوف العمــاء واألعــداء 
ــم  ــم ويكبدوه ــر داره ــي عق ــم يســتهدفونهم ف ــن ث ــداء وم األل

ــائر. ــدح الخس أف
ففــي يــوم األثنيــن 7 مــن شــهر ســبتمبر قــام مجاهــد متســلل 
لصفــوف العــدو فــي مديريــة شــاه جــوي بواليــة زابــل بقتــل 5 
مــن أفــراد الشــرطة ثــم التحــق بصفــوف اإلمــارة اإلســامية. 
ــرق  ــد مخت ــام مجاه ــاً ق ــهر أيض ــذا الش ــن ه ــخ 22 م وبتاري
لصفــوف العمــاء بقتــل 10 مــن الجنــود ثــم الذ بالفــرار 

ــن. ــى المجاهدي ــاً إل ووصــل ســالماً غانم

♦ تحطيم قيود األسر:
جــدد المجاهــدون فــي هــذا الشــهر -مــرة أخــرى- ذكــرى 
ــن 14 مــن ســبتمبر  ــوم األثني كســر ســجون قندهــار،  ففــي ي
هاجــم المجاهــدون األبطــال ســجن واليــة غزنــي واســتطاعوا 
أن يطلقــوا ســراح أكثــر مــن 400 ســجين مــن إخوانهــم 
المجاهديــن الذيــن كانــوا فــي األســر. وقــد اعتــرف العــدّو بــأن 
ــخ 28  ــن. وبتاري ــن الخطيري ــوا مــن المجاهدي 148 منهــم كان
ــى  ــال عل ــدون األبط ــيطر المجاه ــا س ــهر بعدم ــذا الش ــن ه م
مدينــة قنــدوز، حطمــوا قيــود ســجن هــذه المدينــة واســتطاع 
زهــاء 700 أســير أن يفــروا مــن الســجن، وقــد قيــل بــأن 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــن المجاهدي ــوا م معظــم هــؤالء األســرى كان

ــدّو. ــي أســر الع ف

♦ االعتراف بالعجز:
إن الهجمــات المتكــررة األخيــرة فــي الباد، والهزائــم المتتالية 
للجنــود العمــاء والشــرطة، وطلــب المســاعدات الجويــة مــن 
المحتليــن فــي قتــال قنــدوز، والحــوادث األخــرى الجاريــة 
فــي البــاد، لهــي داللــة واضحــة علــى عجــز اإلدارة العميلــة 
وضعفهــا الشــديد، فقــد أعلنــت وزارة الدفــاع قبــل ملحمــة 
ــدوز فــي يــوم األحــد 13 مــن ســبتمبر بأنهــم يعانــون مــن  قن
قلــة أعــداد الجنــود والشــرطة، وأن األفــراد الموجــودون مــن 

ــن. ــى مواجهــة المجاهدي ــدرون عل ــود ال يق الشــرطة والجن

♦ ضحايا الشعب:
ــة  ــوادث مختلف ــي ح ــاً ف ــهر 29 مدني ــذا الش ــي ه ــهد ف استش
أراد تفصيــل  المحتليــن األجانــب والعمــاء، ومــن  بأيــدي 
ذلــك فليراجــع تقريــر اإلمــارة اإلســامية الــذي نشــرته بهــذا 

ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــنذكر بعضه ــا س ــدد، إال أنن الص
فــي يــوم الثاثــاء 1 مــن ســبتمبر أعلــن الشــورى العــام 
لمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار فــي بيــان بأنــه فــي 
العمليــات التــي أطلــق عليهــا العمــاء اســم "أوســبيز مثلــث" 
منــذ شــهر فــي هــذه المنطقــة، قتلــت وجرحــت حتــى اآلن مــا 

ــن. ــن 70 مواط ــل ع ال يق
وفــي 5 مــن ســبتمبر قبضــت المليشــيا علــى إمــام مســجد 
وهــو الشــيخ نعمــت هللا فــي ضواحــي مديريــة شــلجر بواليــة 

ــه. ــم قامــوا بقتل ــي، ث غزن
ــاء 7  ــأن زه ــاء ب ــت وكاالت األنب ــبتمبر أعلن ــن س ــي 6 م وف

ــاء  ــود العم ــاق الجن ــراء إط ــهدوا ج ــن استش ــن المواطني م
النــار عليهــم فــي منطقــة زرغــون بمديريــة محمدآغــي بواليــة 
لوغــر كمــا قــد جــرح 15 آخــرون أيضــاً فــي هــذه النكبــة 

المأســاوية.
وفــي يــوم األحــد 13 مــن ســبتمبر جــرح 3 مــن المتظاهريــن 
الذيــن تجمعــوا لكارثــة شــاه شــهيد بكابــول. وفــي الغــد قتلــت 
الشــرطة 3 مــن المواطنيــن فــي مديريــة محمدآغــه. وفــي يــوم 
األحــد 27 تســبب لغــم زرعــه الجنــود العمــاء فــي مقتــل 15 
مــن الاعبيــن والمشــاهدين لكــرة اليــد فــي مديريــة خيركــوت 

بواليــة بكتيــكا.

♦ الحكومة االئتافية الوحشية:
بلــغ الســيل الزبــى وفقــد النــاس صبرهــم وباتــوا يعبــرون عــن 
ــرج  ــث خ ــية، حي ــة الوحش ــة االئتافي ــم للحكوم ــدى كرهه م
النــاس فــي مظاهــرة يــوم الســبت 5 مــن ســبتمبر فــي العاصمة 
ــة  ــة االئتافي ــاء الحكوم ــرك زعم ــم يت ــوا: إن ل ــة وقال األفغاني
جنونهــم، فإنهــم سيشــتكونهم إلــى اإلدارة القضائيــة. وبتاريــخ 
9 مــن ســبتمبر الــذي يوافــق ذكــرى مقتــل الهالــك أحمــد شــاه 
مســعود رئيــس عصابــات اإلجــرام شــمالي البــاد، قــام تاميذه 
النــار عشــوائياً  األوبــاش بالخــروج فــي كابــول مطلقيــن 
ــن  ــاً لألم ــوا موظف ــا قتل ــن، كم ــن المواطني ــراً م ــوا كثي فجرح

ــد أن يهــّدئ األوضــاع. كان يري
ووفــق إحصائيــة أطلقتهــا إذاعــة دويتشــه ولــه األلمانيــة 
مــن   14 االثنيــن  يــوم  اإلنترنــت  عبــر  البشــتونية  باللغــة 
ســبتمبر، عبّــر %87 مــن المشــاركين عــن ســخطهم مــن 

فاشــلة. ورأوهــا  المشــتركة  العميلــة  اإلدارة 

♦ االعتراف بمعارف المجاهدين وتعليمهم:
ــة بنجــاح  ــات اإلدارة العميل ــي شــهر أغســطس اعتراف ــا ف بيّن
النظــام التعليمــي للمجاهديــن فــي واليــات لوغــر وقنــدوز، 
ــق  ــي المناط ــير ف ــي يس ــام التعليم ــأن النظ ــوا ب ــث اعترف حي
التــي تحــت ســيطرة الطالبــان علــى وجــٍه أحســن مــن الوضــع 
ــة.  ــي قبضــة الحكومــة العميل ــي ف ــي المناطــق الت التعليمــي ف
ــن  ــة 25 م ــوم الجمع ــبوجمي" ي ــة "اس ــر إذاع ــق تقري ووف
ســبتمبر قالــت اإلدارة العميلــة فــي واليــة هلمنــد: إن جماعــة 
ــاء البــاد؛ بــل  ــم أبن ــان ليســت حجــرة عثــرة أمــام تعلي الطالب
علــى عكــس ذلــك تمامــاً إنهــم يحرضــون المعلميــن واألســاتذة 
لفتــح المــدارس التــي أغلقــت أبوابهــا فــي وجــه التاميــذ 

ــكات. ــق أو المش ــبب العوائ بس

♦ هروب الصحفيين من الباد:
لقــد تكلمنــا فــي الشــهور المنصرمــة عــن فــرار موظفــي 
الحكومــة إلــى البــاد األوروبيــة واألمريكية، ومؤخــراً صّرحت 
مؤسســة نــي، يــوم األثنيــن 14 مــن ســبتمبر، لوســائل اإلعــام 
بــأن 23 مــن الصحفييــن األفغــان هربــوا خــارج البــاد جــراء 
ــم،  ــي تهّدده ــار الت ــة لألخط ــة، ونتيج ــاد المزري ــاع الب أوض

ولجــؤوا إلــى البــاد األجنبيــة.
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رسالة موّقعة بالّدم واألشالء
)الكلمات اخلالدة للطبيب الشهيد يف جمزرة مستشفى قندوز(

عي
 دا

م:
بقل

هــذه كلمــات الطبيــب الدكتــور إحســان عثمانــي رحمــه هللا الــذي كان يعمــل فــي مستشــفى قنــدوز، كتبهــا قبيــل استشــهاده فــي 
صفحتــه علــى فيســبوك. رحمــه هللا تعالــى رحمــة واســعة. حيــث لــم يرحــم الســفاحون المجرمــون األطبــاء األبريــاء الذيــن كانــوا 

يعالجــون المدنييــن مــن جحيــم قنابلهــم وغاراتهــم.
فيــا أيهــا القــراء أمســكوا قلوبكــم؛ ألن المشــهد الــذي ســنضعه أمامكــم يمــّزق القلــوب، نعــم؛ مجــزرة قنــدوز التــي خلفــت بــركاً مــن 

الدمــاء فــي مستشــفى قنــدوز، ليــس مــن العســكريين أو مــن المجاهديــن بــل مــن المدنييــن األبريــاء.
خــاب القتلــة وخســروا، فســتردد األجيــال هــذه الكلمــات الخالــدة التــي ُمِهــرت وختمــت بدمــاء شــهيد وأشــاءه. وســيكون أثرهــا 
فــي نفــوس النــاس أشــد وأقــوى مــن أثــر آالف الُخطــب التــي ينثرهــا الخطبــاء علــى منابرهــم؛ ألن األثــر الــذي أودعــه هللا ســبحانه 

وتعالــى فــي كلمــات الشــهداء، لــم يضعــه فــي حنجــرة الخطبــاء المفّوهيــن، وال فــي أقــام الكتــاب الماهريــن.
فســام عليــك يــا بطــل اإلســام، كــم تحتــاج األمــة إلــى أمثالكــم الســيماً فــي هــذا الزمــان، فنــم مرتــاح البــال بعدمــا كابــدت المتاعــب 

والمصاعــب ألجــل عــوام المســلمين، والنــار تلتهــب مــن حولــك وأنــت مكــب علــى شــغلك الكريــم. فإلــى نــص كلمــات الشــهيد:
عليــك مــن هللا ماتســتحقه يــا أشــرف غنــي وزبانيتــه، لقــد دّمرتــم أهــل قنــدوز بقنابلكــم العشــوائية. أفٍّ ثــم أفٍّ ثــم أفٍّ لكــم أيهــا 
العمــاء، اتقــوا هللا واتقــوا يومــاً ترجعــون فيــه إلــى هللا ثــم توفــى كل نفــس مــا كســبت، أال تخشــون محاكمــة هللا ســبحانه وتعالــى؟

هاهــي صورتكــم األصليــة قــد اتضحــت اآلن أيهــا األنجــاس، ســّود هللا وجوهكــم أيهــا األنــذال. أرجوكــم أن تنشــروا هــذه الرســالة 
مــن أجــل هللا شــفقة لإلنســانية للجميــع بــأن الطائــرات الحربيــة للقــوات األمريكيــة بــدأت تقصــف مدينــة قنــدوز، وقتلــوا الكثيــر 
وجرحــوا العشــرات، وحتــى اآلن تجــري هــذه الجريمــة النكــراء علــى قــدم وســاق، ولــم تقــف حدتهــا علــى أطفــال ونســاء مدينــة 
قنــدوز. هــذا فــي حيــن أّن جثــث المئــات مــن القتلــى والجرحــى للمدنييــن األبريــاء متناثــرة فــي ســاحات القتــال وليــس بإمكانهــم أن 
ينقلوهــم إلــى المستشــفى مــن شــدة القصــف. نــار الحــرب مضطرمــة وكأن أمريــكا تقصــف فيتنــام، أو مثلمــا صبــوا جــام غضبهــم 
ــع مــن هــذه الدمــوع  ــدوز كــي نصن ــاس بقن ــا نبكــي ونســكب الدمــوع ألحــوال الن ــان. هي ــي الياب ــى هيروشــيما ونجازاكــي ف عل

الغزيــرة ســياً عرمرمــاً يجــرف القصــر الرئاســي إلــى حفــرة هاويــة.
أيها األحباب! أستحلفكم باهلل أن تنشروا هذه الرسالة للجميع، كي يروا ويشاهدوا ويعلنوا استنكارهم للحكام الخونة.
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معركة قندوز
بين ] الحق [ و ] االدعاءات [

بقلم: الدكتور بنيامين

لقــد مــّن هللا تعالــی علــی الشــعب األفغانــي بانتصــارات كبيــرة 
ــوف  ــه صف ــذي تتشــقق في ــن ال ــي الحي ــن ف ــي شــتی الميادي ف
وتتزايــد  الفســاد  فيهــم  ويتفشــی  والحكومــة  الميليشــيات 
ــال  ــوف أبط ــراص صف ــا تت ــي حــق الشــعب، بينم ــم ف جناياته
كل  قــام  حيــث  زعيمهــم؛  رحيــل  بعــد  اإلســامية  اإلمــارة 
المجاهديــن قومــة واحــدة لمبايعــة أميــر المؤمنيــن المــا 
أختــر منصــور حفظــه هللا تعالــی، والعمليــات األخيــرة النافــذة 
ــي الشــهور  ــث شــهدنا ف ــن، حي ــد المجاهدي ــت مــدی توّح أثبت
الســابقة حجمــاً كبيــراً مــن العمليــات العســكرية التــي أدت 
لفتــح العديــد مــن المناطــق وتحميــل الجيــش والشــرطة الكثيــر 

ــائر. ــن الخس م

▐ الهزيمة الكبری 
كانــت معظــم المعــارك وأخبــار االنتصــارات تــدور رحاهــا فــي 
ــن  ــی المجاهدي ــم عل ــی أنع ــن هللا تعال ــوب أفغانســتان، ولك جن
بتوســيع ســاحة المعركــة إلــی شــمال أفغانســتان؛ األمــر الــذي 
أقــض مضاجــع العمــاء والواليــات المتحــدة. إن توســيع نطاق 
المعــارك والفتوحــات إلــی الشــمال يثبــت أّن قــوة المجاهديــن 
وعزمهــم الزال يتزايــد مــع األعــوام، وأن مــدار قوتهــم بــات 
يشــمل كل أرجــاء البلــد وليــس محــدوداً فــي منطقــة جغرافيــة 

فــي أفغانســتان.
 الحكومــة األفغانيــة بــكل مــا تمتلــك مــن عــدة وعتــاد ووعــود 
ــد  ــزي عن ــرار المخ ــوى الف ــا س ــي مقدوره ــس ف ــة لي أميركي
مواجهــة المجاهديــن. بينمــا يســتقبل الشــعب أشــباله وأبنــاءه 

المجاهديــن فــي المناطــق المحــّررة بفــرح واستبشــار.
أبطــال اإلمــارة اإلســامية تمكنــوا مــن التغلغــل فــي كثيــر 
مــن المناطــق الشــمالية مثــل واليــة "بدخشــان" وواليــة 
ــا ســهل  ــاب" و"ســربل" مّم ــدوز" و"فاري ــان" و"قن "بغ
ــدادات  ــی ســائر المناطــق االســتراتيجية، وقطــع إم ــوذ إل النف
األعــداء، وتضييــق الخنــاق علــی الشــرطة األفغانيــة وطردهــم 

ــاط  ــإن مــن الســهل اســتهداف النق ــي ف مــن المناطــق، وبالتال
ــا. ــة وفتحه ــة العميل ــة للحكوم التابع

ــق  ــد محق ــي، ومحم ــرف غن ــاون أش ــتم مع ــيد دوس عبدالرش
نائــب الدكتــور عبــد هللا، وعطــا محمــد نــور والــي بلــخ 
المزعــوم كانــوا مــن كبــار الطغــاة الذيــن هــددوا الطالبــان 
ــك المناطــق مغتّريــن بآلياتهــم  ــی تل وحذروهــم مــن النفــوذ إل
وعدتهــم العســكرية، لكــن لــم تمــض علــى دعاياتهــم تلــك 
هروبــاً  المناطــق  تلــك  شــهدت  حتــى  قائــل  أيــام  ســوى 
ــاً للمليشــيات الدوســتمية، وضعــف العمــاء وســيطرة  جماعي
المجاهديــن علــی تلــك المناطــق، ممــا يثبــت القصــور الشــديد 

ــاء. ــؤالء العم ــات ه ــي سياس ف

▐ مواجهة مهزوزة 
تشــتد كل يــوم الدعايــات فــي اإلعــام حــول اســتعادة المناطــق 
مــن ســيطرة المجاهديــن. ومــن جملــة تلــك الدعايــات ما يشــاع 
ــق  ــتم ومحق ــة ) دوس ــؤالء الثاث ــوات ه ــن ق ــف بي ــول حل ح
وعطــا محمــد نــور ( وتوحدهــم فــي صــف واحــد وتحــت قيــادة 

واحــدة فــي العمليــات ضــد المجاهديــن.
ثباتــاً  المعركــة  فــي ســاحة  المجاهــدون  لــم يشــاهد  لكــن 
ــه  ــراً لدوســتم وصاحبي ــم يشــاهدوا أث ــن قواتهــم، ول ــاً بي قائم
ــی هللا  ــل، وألق ــی كاب ــل انســحبوا بأنفســهم إل ــدان؛ ب ــي المي ف
ــتم  ــم دوس ــث اتُِه ــض حي ــم البع ــوب بعضه ــي قل ــض ف التباغ
بجمــع الميلشــيات وصناعــة مجموعــة جديــدة من الميليشــيات 
لصالحــه، وبــات بعضهــم يلعــن بعضــاً، وكل ذلــك يصــب فــي 

ــاد. ــي الب ــا ف ــارة اإلســامية ونفوذه ــح اإلم صال
عندمــا كان دوســتم وقواتــه ينتهكــون الحرمــات فــي المناطــق 
الشــمالية، كان المجاهــدون يســتعدون لمعركــة حاســمة، وهي 
فتــح واليــة قنــدوز الشــمالية. حتــى إذا حانــت ســاعة المعركــة 
ــن  ــيطرة المجاهدي ــدوز وس ــح قن ــأ فت ــار نب ــي األخب ــر ف انتش
علــی الدوائــر الحكوميــة وعلــی المعــدات العســكرية، وتحريــر 
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ــة  ــن مرافق ــداً م ــتم ب ــد دوس ــم يج ــجن، فل ــن الس ــرى م األس
الميليشــيات فــي الهــروب مــن قنــدوز بعــد أن فهــم مقالــة 
المجاهديــن حينمــا أبلغــوه: )قنــدوز ليســت فاريــاب، وإذا عــزم 
دوســتم علــى صــد المجاهديــن فســوف يــری مــا ال يشــتهي(

▐ االنتصارات 
لإلمــارة  المعــارك  خــوض  اســتراتيجية  أن  شــهدنا  لقــد 
اإلســامية أخــذت أســلوباً جديــداً، وأنعــم هللا عليهــا بفتوحــات 
ــی اشــتد  ــن حت ــن وتشــفي صــدور المؤمني ــّر العي وبشــائر تق
قلــق المحتليــن والعمــاء مــن اتســاع ســيطرة المجاهديــن 

وأســلوبهم الحربــي.
الحكومــة األفغانيــة العميلــة حتــی اآلن لــم تتمكــن مــن إعــادة 
الســيطرة علــی المناطــق المحــررة، ولذلــك عــادة مــا تلجــأ إلــى 

ــي  ــش األفغان ــوات الجي ــوفييت؛ ألن ق ــا الس ــركان وبقاي األمي
تخشــى الهجــوم لوحدهــا علــی المجاهديــن. وكثيــراً مــا تكــون 
القــوات والشــرطة األفغانيــة فــي حالــة دفــاع فقــط، فكــم مــن 
ــاء،  ــيطرة العم ــن س ــدون م ــا المجاه ــي حرره ــق الت المناط

والتــزال واقعــة تحــت ســيطرة المجاهديــن.
منــذ احتــال أفغانســتان كان مــن الثابت أن أمريــكا ال تبحث في 
احتــال أفغانســتان إال عــن المصالــح السياســية واالقتصاديــة، 
وال تــزال تحــاول كســب تأييــد الــدول العظمــی؛ ألن تأييــد تلــك 
ــات المتحــدة نفــوذاً شــاماً  ــي أن يكــون للوالي الحكومــات يعن
فــي البــاد المجــاورة ألفغانســتان والســيطرة علــی المناطــق 

االســتراتيجية فيهــا، واســتغال المــوارد والمعــادن.

▐ بيان أمير المومنين وفتح قندوز
ــی  ــة عل ــن حفظــه هللا ورعــاه دال ــر المومني جــاءت كلمــة أمي

الواقــع الميدانــي. ويمكــن لنــا تلخيــص بيــان أميــر المومنيــن 
ــة  ــزام بإقام ــي: االلت ــل وه ــم الراح ــابقة للزعي ــات الس كالبيان
الشــريعة، وتحريــر الشــعب مــن القوانيــن الوضعيــة الطاغيــة 
ومــن الطغــاة والحــركات التــي تظلــم الشــعب األفغانــي باســم 
الشــريعة، وعــدم التدخــل فــي شــؤون البــاد المجــاورة )وهــي 
ــن  ــامية م ــارة اإلس ــا اإلم ــت به ــي التزم ــداف الت ــس األه نف
قبــل(. ولــم يمــض علــى تلــك الكلمــات ســوى أيامــاً قليلــة حتــى 
شــهدت ســاحة المعركــة فــي قنــدوز مصداقيــة تلــك الكلمــات، 
ممــا أدى إلــى انهيــار معنــوي للمليشــيات علــى الصعيــد 

السياســي والعســكري واالقتصــادي.
ــارة يهاجمــون   اســتمر العمــاء فــي كلماتهــم المتناقضــة، فت
اإلمــارة اإلســامية، وتارة يتوعــدون ويقصفون المستشــفيات 
ــكرية  ــات العس ــاء للعملي ــد العم ــی. إن تأيي ــون المرض ويقتل

األمريكيــة، والصمــت تجــاه وحشــيتها فــي البــاد اإلســامية 
ــي  ــود الشــعب األفغان ــی صم ــتان؛ أدى إل ــي أفغانس ــيما ف الس
فــي مواجهــة الطغــاة والغــزاة الغاشــمين وانحيازهــم لإلمــارة 
ــك  ــا أن ذل ــدوز لعلمن ــا صمودهــم فــي قن ــو رأين اإلســامية. فل
الصمــود نابــع مــن قوة اإليمــان، وتأييــد سياســات المجاهدين، 
والوقــوف معهــم فــي صــف واحــد ضــد الظالميــن. وال يمكــن 
ــش  ــات والغ ــاك الحرم ــلمين بانته ــم المس ــذي يته ــام ال لإلع
ــی  ــي وعل ــات الشــعب األفغان ــی معنوي ــر عل والفحــش أن يؤث
ــي  ــة ف ــة العميل ــتراتيجية الحكوم ــن. إن اس ــم بالمجاهدي ثقته
ــدارس  ــفيات والم ــف المستش ــعب، وقص ــى الش ــق عل التضيي
واألبريــاء -وإن كان لــه األثــر البالــغ فــي النفــوس واأللــم 
الشــديد واألســف الكبيــر- ســاهمت بشــكل كبيــر فــي كراهيــة 
أباطيــل  وكشــف  عنهــا،  وانفضاضــه  للحكومــة،  الشــعب 

اإلعــام.
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بقلم: صاح مومند

ــي كل  ــون ف ــد وأن يك ــة، والب ــن طاغي ــي كل عصــر م ــد ف الب
ــا  ــي عصرن ــي األرض فســاداً، وف ــون ف ــاة يعيث ــاة بغ ــة طغ أم
نــرى أمريــكا وحلفاءهــا يحتلــون البلــدان وال يفوتــون فرصــة 
ليقســموها إلــى دويــات علــى أســاس طائفي ومذهبــي بغيض، 

ناهيــك عــن نشــر الفســاد واألفــكار الهدامــة والمنحرفــة.
ــار  ــد انه ــا أن الطاغــوت الســابق )االتحــاد الســوفيتي( ق وبم
فــإن طريــق الفســاد ونشــر الفوضــى والرذيلــة أصبــح مســلكاً 
ألمريــكا وحلفائهــا، وفــي ذلــك يقــول أحــد الخطبــاء :«إن 
بــل  المســلمين فحســب،  ليــس  اإلنســانية،  أمريــكا عــدّوة 
ــان،  ــألوا الياب ــوداء، واس ــا الس ــألوا أفريقي ــة، اس ــن كل مل م
واســألوا أمريــكا الجنوبيــة، الذيــن قُتلــوا بعشــرات الماييــن، 
أرقــام خياليــة، وأعــداد مذهلــة، ووفيــات فــوق حســابات 
البشــر، وطريقــة القتــل عنــد األمريــكان طريقــة وحشــية، 
ــل  ــان القناب ــن أطن ــاً م ــون واب ــم يصب ــانية، فه ــت إنس وليس

ــاء.« ــال صم ــى جب ــا عل ــم يصبونه ــاء، وكأنه ــى األبري عل
ــة  ــرب العالمي ــي الح ــام 1366هـــ، ف ــي ع ــن ليال ــة م ــي ليل ف
الثانيــة، دمــرت 334 طائــرة أمريكيــة مــا مســاحته 16 ميــاً 
ــا مــن طوكيــو، بإســقاط القنابــل الحارقــة، وقتلــت مائــة  مربًع
ألــف شــخص فــي يــوم واحــد، وشــّردت مليــون نســمة، والَحظَ 
أحــُد كبــار الجنــراالت بارتيــاح، أن الرجــال والنســاء واألطفــال 

ــم غليهــم وخبزهــم حتــى المــوت،  اليابانييــن قــد أحرقــوا، وت
وكانــت الحــرارة شــديدة جــداً، حتــى إن المــاء قــد وصــل فــي 
ــة، وتفجــر  ــاكل المعدني ــت الهي ــان، وذاب ــوات درجــة الغلي القن
النــاس فــي ألســنة مــن اللهــب، وتعرضــت أثنــاء الحــرب 
ضدهــم  واســتعملوا  للقنابــل،  يابانيــة  مدينــة   64 حوالــي 
ــوم  ــى الي ــزال حت ــان ال ت ــإن الياب ــك ف ــة، ولذل األســلحة النووي

تعانــي مــن آثارهــا.
هيروشــيما  مدينتــي  فــوق  نوويتيــن  قنبلتيــن  وألقــت 
ونجازاكــي، وقــال بعدهــا الرئيــس األمريكــي هــاري ترومــان، 
وهــو يكــّن فــي ضميــره الثقافــة األمريكيــة: »العالــم اآلن فــي 
ــام 1392هـــ  ــام 1371هـــ وع ــن ع ــا بي ــا«. وم ــاول أيدين متن
ذبحــت الواليــات المتحــدة -فــي تقديــر معتــدل- زهــاء عشــرة 
ــودي، وتشــير أحــد  ــي وكــوري وفيتنامــي وكمب ــن صين مايي
ــرب  ــي الح ــمالي ف ــوري ش ــي ك ــل مليون ــى مقت ــرات إل التقدي
ــي  ــة ف ــق العاصف ــي الحرائ ــوا ف ــم قتل ــر منه ــة، وكثي الكوري

ــرى. ــة أخ ــدن رئيس ــغ« وم ــغ يان »بيون
هــذه هــي أمريــكا راعيــة حقــوق البشــر، المتباكيــة علــى 
الحريــة! التــي إذا تصفحنــا ســجلها األســود وجدنــا أن أول 
القنابــل النوويــة التــي ســقطت علــى رؤوس البشــر مــن فعلها. 
ومــع هــذا الشــهر -اغســطس- تُحيــي مدينتــي هيروشــيما 
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ــن الذكــرى الـــ)70( للقصــف األمريكــي  وناجازاكــي اليابانيتي
ــف  ــل 264 أل ــذي أســفر عــن مقت ــة، وال ــة ذري ــا بقنبل عليهم
شــخص وتســبب فــي إعاقــة عقليــة وجســدية لمايين ســيأتون 
مــن بعدهــم. وهكــذا تمــر علــى العالــم ذكــرى أيــام مشــهودة في 
تاريــخ البشــرية وهــي ذكــرى لتفجيــر المدينتــي المذكورتيــن 
بــأول القنابــل النوويــة مــن قبــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

اآلثمــة .
إن تاريــخ أمريــكا حافــل بالجرائــم والمظالــم، وإن كل جريمــة 
ــي  ــا ، فه ــن اقترافه ــب م ــا نصي ــون له ــد أن يك ــرف فاب تقت
أول مــن ســّن القتــل والدمــار، وهــي التــي اخترعــت أســلحة 
الدمــار الشــامل وجّربتهــا علــى رؤوس البشــر اآلمنيــن، وهــي 
التــي ابتكــرت األنــواع البشــعة للمظالــم والتعذيــب فــي أنحــاء 
ــاك اآلألف مــن المعتقــات والســجون  المعمــورة حيــث أن هن
فــي العالــم يـُـزّج فيهــا مئــات اآلألف مــن بنــي البشــر دون ذنــب 
أو محاكمــة، كمــا تقتــل مئــات اآلألف يوميــاً فــي البــاد التــي 
ــع  ــك يرف ــع ذل ــرد، وم ــاب والتم ــا باالره ــة إياه ــا متهم غزته
ــة  ــة ورفاهي ــى الحري ــاظ عل ــعار »الحف ــي ش ــش األمريك الجي

النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم«. 
يقولــون أن أمريــكا هــي التــي أســاءت اســتخدام التقنيــة 
الجديــدة للقــوة النوويــة، حيــث يســرد أحــد الكتــاب اليابانيــن 
ــراع  ــك اللحظــة المشــؤومة التــي اســتُخدم فيهــا هــذا االخت تل
ــارب الســاعة  ــت عق ــول: كان ــث يق ــاء البشــرية حي ــم إلفن اآلث
تشــير تمامــاً إلــى الخامســة والنصــف صباحــاً مــن 16يوليــو 
عــام 1945، كانــت أمريــكا والعالــم فــي ذلــك الوقــت فــي 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ لمــع توهجــاً مخيفــاً عبــر 
األفــق ســرعان مــا اســتحالت الســماء بعــده إلــى لــون برتقالــي 
ــى  ــع إل ــم صعــدت ثــاث حلقــات مــن الدخــان الفظي غريــب، ث
ــة النهــار،  ــي رابع ــا ف ــا كأنه ــم أضــاءت الدني ــد الســماء، ث كب
ــر  ــوة غي ــرك بق ــر يتح ــار المدم ــبه اإلعص ــا يش ــمع م ــم ُس ث
معهــودة مــن طــرف تلــك الظاهــرة العجيبــة وظــن النــاس أن 
الــذي ســطع فــي األفــق الجنوبــي هــو مذنــب ارتطــم بــاالرض 
ــي  ــرة ف ــذه الظاه ــدت ه ــك رص ــي وكذل ــاء الخارج ــن الفض م

ــدة.  مــدن بعي
فجــأة  ارتفــع  عندمــا  بســواده  مخيفــاً  مــازال  الليــل  كان 
أضــاء  الســماء  وهــج  السادســة  الســاعة  منتصــف  عنــد 
ــرة  ــام م ــل الظ ــم ح ــي ث ــر برتقال ــون أحم ــال بل روؤس الجب
ــت  ــم اختف ــأة ث ــاس أن الشــمس بزغــت فج ــل للن أخــرى وخي
ــن  ــراً م ــد 65 كيلومت ــي تبع ــو الت ــة كازينون ــكان قري وكان س
ــن  ــد روعــوا مــن منامهــم فانطلقــوا مذعوري األموجــوردو فق
مــن فرشــهم الدافئــة وقــد اســتولى عليهــم الرعــب فــي حيــن 
كانــت بيــوت النــاس تهتــز مــن الرجفــة وكأن مــارداً أو قــوة 
تلعــب ببيوتهــم وقــد اعتقــدوا أن أبــواب جهنــم قــد فتحــت فعــاً.
مــاذا قالــت الجرائــد فــي اليــوم التالــي لهــذه الظاهــرة الكونيــة؟ 
فقــد ذكــرت أن أنفجــاراً ضخمــاً حصــل لمســتودع الذخيــرة تابع 
ــس  ــه كان الرئي ــوم نفس ــاح الي ــي صب ــي وف ــش األمريك للجي
األمريكــي هــاري ترومــان يجتمــع مــع الســنالين علــى مائــدة 
المفاوضــات بيــن أنقــاض وخرائــب المكائــن األلمانيــة وغطــى 
الســرور محيــاه وظهــر ذلــك فــي حــركات عينيــه ويديــه بعــد 

أن وضعــت بيــن يديــه برقيــة }العمليــة تمــت صباحــاً{ ويبــدو 
ــوم  ــي ي ــات، وف ــت كل التوقع ــة وفاق ــت مطمئن ــج كان أن النتائ
6 أغســطس عنــد الثامنــة صباحــاً تحركــت مجموعــة مــن 
الطائــرات مــن طــراز ب 29 وأمــر الطيــارون بإلقــاء الحمولــة 
ثــم االندفــاع إلــى أقصــى علــو ممكــن، وال يلتفــت منكــم أحــداً 

وامضــوا حيــث تؤمــرون.
ــة هيروشــيما  ــوق مدين ــة ف ــا ســطعت الشــمس النووي وعندم
اآلألف  عشــرات  وأجســاد  أرواح  جناحيــه  تحــت  وطــوى 
ــس  ــن الرئي ــد« م ــع واح ــكا »بتوقي ــرت أمري ــر أص ــن البش م
األمريكــي علــى ضــرب مدينتــي هيروشــيما وناجازاكــي وحرق 
ــدة وســطعت  ــة الجدي ــار النووي ــاس بالن ــات األالف مــن الن مئ
ــاك اإلنســان  ــة امت ــوق هيروشــيما معلن ــة ف الشــمس النووي
وقــود النجــوم وإمــكان إفنــاء جنســه العاقــل فــي برهــة واحــدة 
ــن  ــا م ــم به ــا كان يحل ــي م ــوة الت ــى الق ووصــول اإلنســان إل
ــل  ــران وقواف ــي ســاحة الني ــق هيروشــيما ف ــن حري ــل. وم قب
المــوت بعــد أن أخــذت يــد المــوت رقمــاً مرعبــاً حيــث فنــي فــي 
دقائــق معــدودة قرابــة 150 ألفــاً مــن النــاس، ومــا تبقــى منهــم 
ــي(  ــي )يوكواوتامايل ــب يابان ــان كات ــى لس ــم عل ــاء وصفه ج
وهــو يقــول: »إنــي تيقنــت أنــه ال شــك أنهــا نهايــة العالــم كمــا 
كنــت أقراهــا فــي الكتــب عندمــا كنــت طفــاً. بعــد قليــل مواكــب 
ــم يعــرف التاريــخ  المعوقيــن مــن جميــع األنــواع واألشــكال ل
ــة باتجــاه  ــن وســط المدين ــزح م ــت وهــي تن ــا تتهاف ــا مثي له
الضواحــي المحيطــة بهــا كانــت أذرعهــم ووجوههــم تتدلــى، 
ليســت فقــط جلــود أيديهــم وحدهــا، بــل أيضــا جلــود وجوههــم 
وجميــع أطرافهــم، كانــت تتســاقط مهترئــة. ولــو اقتصــر األمــر 
ــا تتوجــه  ــن أينم ــر، ولك ــان األم ــة له ــى شــخصين أو ثاث عل
ــاً  ــقطوا أموات ــرون س ــخاص، كثي ــؤالء األش ــل ه ــادف مث تص
ــون  ــم يتقدم ــة وه ــم ثاني ــت أراه ــق والزل ــول الطري ــى ط عل
ــم،  ــذا العال ــى ه ــون إل ــم ينتم ــم أنه ــُد عليه ــم يب ــباح ول كاألش
ــم يكــن باإلمــكان أن نعــرف  وبســبب جــراح أولئــك النــاس؛ ل

ــا نراهــم مــن الوجــه أو الظهــر. فيمــا إذا كن
هــذه كانــت هديــة أمريــكا للعالــم، أمريــكا المتحضــرة والداعيــة 
للحريــة والديمقراطيــة والتعايــش الســلمي للبشــرية. إن هــذا 
االختــراع بــا شــك نقمــة لبنــي االنســان وعلينــا أن نســأل هــل 
ــي  ــة الت ــكا اآلثم ــد أمري ــى ي ــري أن ينس ــخ البش ــق للتاري يح
ــة  ــي لحظ ــت ف ــي قتل ــة والت ــلحة الفتاك ــذه األس ــتخدمت ه اس
واحــدة مــا يزيــد علــى مئــة ألــف إنســان ناهيــك عــن المــوت 
بعــد ذلــك نتيجــة الحــرارة العاليــة التــي تصــل إلــى مئــات 
الدرجــات المئويــة واإلشــعاع القتــال الفتــاك الــذي تســبب 
بحــروق وســرطانات وآثــار وراثيــة وتشــوهات مــا تــزال 

ــكا. ــي وجــه الســيدة أمري وصمــة عــار ف
أيــن أمــة المليــار مــن هــذه الثيــران الهائجــة والوحــوش 
أيــن  العقانيــة؟!  أيــن  الفظيعــة؟!  والمواقــف  الشــريرة 
القوانيــن  أيــن  بــل  األخاقيــة؟!  القيــم  أيــن  اإلنســانية؟! 
ــم  ــذه جرائ ــا إن ه ــل رشــيد؟! حقً ــم رج ــس فيه ــة؟! ألي الدولي
وحشــية، وأفعــال شــيطانية وتصرفــات حيوانيــة صامتــة.

إن أمريــكا ال تلتــزم ال بقانــون وال بأعــراف وال بمواثيــق، 
وإنمــا تســعى لمصالحهــا الذاتيــة، وهيمنتهــا الشــخصية، دون 
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ــة،  ــادي بالديمقراطي ــت تن ــي كان ــة، فه ــط دولي ــاة لرواب مراع
مــن  عشــر  الحــادي  فــي  الهجمــات  عليهــا  وقعــت  ولمــا 

ســبتمبر، تاشــت الديمقراطيــة المزعومــة.
إن أمريــكا تدعــي مكافحــة اإلرهــاب! وقــد ســبقت الجميــع فــي 
أعمالهــا ومشــاريعها اإلرهابيــة، وقــد اتخــذت أمريــكا مــن هــذا 
ــح وهــو مــا تســميه هــي بمكافحــة اإلرهــاب غطــاءاً  المصطل
لهــا فــي ضــرب المســلمين، ومنشــآتهم تحــت هــذا المســمى، 
المســلمين،  علــى  وضــع  اإلرهــاب،  قانــون  فــإن  ولذلــك 

ــى اإلســام. ــد إل ــي امت وبالتال
يقــول ممثــل إحــدى الواليــات فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي، 
وهــو يلقــي خطابــه: »إن هللا لــم يهيــئ الشــعوب الناطقــة 
باإلنجليزيــة لكــي تتأمــل نفســها بكســل ودون طائــل، لقــد جعــل 
ــث  ــم! كــي نتمكــن مــن نشــر النظــام حي ــا أســاتذة العال هللا من
تكــون الفوضــى، وجعلنــا جديريــن بالحكــم، لكــي نتمكــن مــن 
إدارة الشــعوب البربريــة الهرمــة، وبــدون هــذه القــوة، ســتعم 
العالــم مــرة أخــرى البربريــة والظــام، وقــد اختــار هللا الشــعب 
األمريكــي ـ دون ســائر األجنــاس ـ كشــعب مختــار، يقــود 

العالــم أخيــراً إلــى تجديــد ذاتــه«. 
ــي  ــعون ف ــر يس ــاب الده ــّر أحق ــى م ــون عل ــم إن األمريكي نع
األرض فســاداً، إنهــم يســفكون دمــاء األبريــاء ويضرمــون 
نيــران الحــروب علــى المســتضعفين فــي مشــارق األرض 
دارهــم  عقــر  فــي  المســلمين  يقاتلــون  إنهــم  ومغاربهــا، 
ويجوســون خــال ديارهــم وبيــن أيديهــم الدبابــات المدججــة، 
وفــوق رؤســهم الطائــرات المحلقــة فــي جــو الســماء، ووراء 
ظهورهــم مئــات اآلالف مــن الجنــود والــكاب المدربــة الذيــن 
ــاة الكريمــة اآلمنــة  يقطعــون علــى النــاس طريقهــم إلــى الحي

ــاراً.  ــاراً نه ــة جه المطمئن
وأمريــكا أكثــر مــن اســتخدم أســلحة الدمــار الشــامل، فقــد 
اســتخدمت األســلحة الكيماويــة فــي الحــرب الفيتناميــة، وقتلت 
مئــات اآلالف مــن الفيتنامييــن. وأمريــكا أول مــن اســتخدم 
األســلحة النوويــة فــي تاريــخ البشــرية. هــذه جرائــم الطاغيــة 
الباغيــة رأس الكفــر أمريــكا فــي حــق غيــر المســلمين، وهــذا 
ــض  ــذه بع ــذرة النجســة، وه ــكا الق ــدا أمري ــه ي ــت ب ــا تلطخ م
جرائمهــا وأرقامهــا الخياليــة، فهــي ال تراعــي لــذي َحــرم 

ــانيته. ــه، وال لإلنســان إنس ــر حريت ــه، وال لح حرمت
احتلــوا  الذيــن  المتغطرســون  المتبجحــون  األعــداء  فعــل 
ــوا  ــل، وارتكب ــوا األفاعي ــاد اخــرى- فعل ــك ب ــل ذل ــا -وقب بادن
المظالــم البشــعة والفجائــع التــي المثيــل لهــا فــي التاريــخ 
ــا  ــكا وحلفاؤه ــان، وخاضــت أمري ــر الدهــور واألزم ــى م وعل
معــارك طاحنــة ضــد شــعبنا األعــزل، وارتكبــوا أبشــع الجرائــم 
ــم يذكــر الفجائــع البشــعة مــن إحــراق عشــرات  ومــازال العال
ــم  ــد شــاهد العال ــي قاعــدة باجــرام، وق ــرآن ف ــن الق النســخ م
صــور المقتوليــن مــن المدنييــن األفغــان التــي التقطهــا جنــود 

ــذكار.  ــال كت االحت
وقــد اعتقلــت القــوات األمريكيــة كثيــرا مــن األبريــاء وزجــت 
ــو  ــرام وغوانتانام ــل باج ــات كمعتق ــب المعتق ــي غياه ــم ف به
وبقــوا هنــاك بــدون محاكمــة عادلــة ســنوات طوال، ومورســت 
التعذيــب  صنــوف  ومختلــف  الجرائــم  أبشــع  حقهــم  فــي 

واالحتقــار، كمــا أهلكــت القــوات المحتلــة األهــل والحــرث 
وقامــوا بانتهــاكات متكــررة للمقدســات، وتبولــوا علــى جثــث 
الموتــى والمصاحــف، وقُصفــت مراســم الجنائــز وكــذا مراســم 
ــم  ــن عزائمه ــل م ــن والني ــاً لشــعائر المؤمني الزيجــات، توهين

ــك؟. ــى لهــم ذل وصدهــم عــن ســبيل الجهــاد، ولكــن أنّ
يُذكــر أنــه وقعــت مجــزرة فــي الســاعات األولــى مــن صبــاح 
ــاً  ــل ســتة عشــر مدني ــم قت ــا ت ــارس 2012، عندم ــوم 11 م ي
وإصابــة ســتة آخريــن فــي منطقــة بانجــواي فــي واليــة قندهار 
معقــل األبطــال والمناضليــن بواســطة الجنــاة األمريكييــن، 
ــن  ــال، وأحــد عشــر م ــن األطف ــوا م ــا كان ــن الضحاي تســعة م
القتلــى كانــوا مــن عائلــة واحــدة، وأُحِرقــت بعــض الجثــث فــي 
ــرت  ــل روب ــك بفع ــوم، وذل ــك الي ــاح ذل ــن صب ــق م ــت الح وق

ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــش الوالي ــز مــن جي بيل
قــال الســيد جمــال الديــن األفغانــي رحمــه هللا: ملعــون فــي ديــن 
ــع  ــن يرف ــراً، م ــق فك ــن يخن ــعباً، م ــن يســجن ش ــن، م الرحم
ســوطاً، مــن يُســكت رأيــاً، مــن يبنــي ســجناً، مــن يرفــع رايــات 
الطغيــان، ملعــون فــي كل األديــان، مــن يُهــدر حــق اإلنســان.

وأكثــر  ذلــك  كل  يفعلــون  األمريكيــون  المجرمــون  ظــل  و 
فــي كل البلــدان التــي احتلوهــا ونشــروا أفكارهــم الهدامــة 
ــعبنا  ــإن ش ــه، ف ــل هللا وحكمت ــن وبفض ــا، ولك ــدة فيه والمفس
الباســل قــاوم بــكل بســالة أعتــى قــوة فــي العالــم وقــد أســقط 
إحــدى أعظــم االمبراطوريــات العظمــى علــى مــرأى ومســمع 
ــزي  ــة بالخ ــا ملطخ ــال خيبته ــّر أذي ــى ج ــا عل ــم وأرغمه العال
والعــار ومخلفــة وراءهــا آالف القتلــى مــن جيوشــهم فــي 
ــكا الغاشــمة،  ــات. واليــوم جــاء دور أمري ــرة االمبراطوري مقب
ــة  ــر هزيم ــا ش ــو ههن ــكا والنات ــت أمري ــد هزم ــد فق وهلل الحم
ــي  ــن. ويحضرن ــن المخلصي ــات المجاهدي ــن هللا وثب ــل م بفض
قــول المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه هللا عندمــا قــال: »إن 
أمريــكا وعدتنــي بالهزيمــة ووعدنــي ربــي بالنصــر وســأرى 
أي الوعديــن أحــق«. فــاهلل عــز وجــل حقــق للمؤمنيــن نصــر 

ــاً. وفتحــا مبين
و ال يخفــى علــى أحــد إن الغــزاة األمريكييــن مــن عســكريين 
ودبلوماســيين، يدركــون تاريــخ أفغانســتان؛ ففــي أواخــر 
ــادة  ــد القي ــس( قائ ــي فرانك ــرال )توم ــال الجن ــام 2001م ق ع
ــباً الوزيــر )دونالــد رامســفيلد(:  المركزيــة األمريكيــة، مخاطـ
»لقــد اتفقنــا علــى أن ال ننســحب مــن البــاد مــع وجــود 
تشــكيات كبيــرة مــن القــوات التقليديــة، ونحــن ال نريــد تكــرار 
ــال  ــة األبط ــت ثقاف ــة احتضن ــذه المنطق ــاء الســوفييت، ه أخط
المحاربيــن الفخوريــن بصــد الجيــوش الغازيــة ألكثــر مــن 

2000 ســنة«.
ليســت  العدديــة  والكثــرة  عنــد هللا،  مــن  النصــر  إن  نعــم 
ــي  ــي الت ــة ليســت ه ــدة المادي ــل النصــر، والع ــي تكف ــي الت ه
ــى  ــد أن نمــن عل ــى : )ونري ــال تعال ــة. ق ــر المعرك تقــرر مصي
أئمــة ونجعلهــم  فــي األرض ونجعلهــم  اســتضعفوا  الذيــن 
ــري فرعــون وهامــان  ــي األرض ون ــن لهــم ف الوارثين*ونمك
ــم. ــوا يحــذرون( . صــدق هللا العظي ــا كان ــم م ــا منه وجنودهم
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المستقبل لألحرار
بإذن اهلل !

بقلم: مومند

بعــد معركــة اســتمرت أكثــر مــن 14ســاعة تمكنــت قــوات 
اإلمــارة اإلســامية مــن االســتياء علــى مدينــة قنــدوز بكاملهــا 
واســتطاع المجاهــدون أن يســتولوا علــى مركــز محافظــة 
المقاطعــة، ومقــر  قنــدوز بكاملهــا بمــا فيهــا مقــر حاكــم 
ــادة األمــن، والســجن المركــزي للمقاطعــة وجميــع مخافــر  قي

الشــرطة والنقــاط األمنيــة بشــكل كامــل. وتمكــن المجاهــدون 
خــال المواجهــات مــن اقتحــام ســجن قنــدوز المركــزي، 
واســتطاعوا التغلــب علــى حــراس الســجن فــي وســط المدينــة 
ــن  ــات م ــر مئ ــم تحري ــة وت ــف صاروخي ــتعمال قذائ ــر اس عب

المعتقليــن والســجناء األبريــاء.
وفــي عمليــة أخــرى قبــل ذلــك بشــهر، اقتحمــت قــوات اإلمــارة 

اإلســامية الســجن المركــزي فــي مدينــة غزنــي )120 كيلــو 
ــوا عــدداً مــن عناصــر  ــي العاصمــة(، وقتل ــوب غرب ــراً جن مت
الشــرطة قبــل أن يقومــوا بتحريــر مئــات مــن المعتقليــن، ونقــل 
ــارة  ــة لســيطرة اإلم ــى مناطــق خاضع ــن إل عشــرات المعتقلي
بيــان: »نفــذت هــذه  فــي  باســم اإلمــارة  الناطــق  وأعلــن 
ــي  ــارك اســتمرت لســاعات، وف ــة الناجحــة« خــال مع العملي
هــذه العمليــة أطلــق ســراح 400 شــخص مــن مواطنينــا، كلهــم 

أبريــاء ونقلــوا إلــى مناطــق آمنــة بعــون هللا.
والعمليــة التــي اســتهدفت الســجن بواليــة غزنــي تذكرنــا 
ــر  ــم فيهــا إطــاق ســراح أكث ــي ت ــة والت ــع أخــرى مماثل بوقائ
مــن 1100 معتقــل مــن ســجن قندهــار جنــوب أفغانســتان 
ــد المدخــل  ــي هجــوم استشــهادي عن ــخ 14-6-2008 ف بتاري
الرئيســي للســجن وإحــداث فجــوة كبيــرة فــي جــدار الســجن، 
وتبعــه اقتحــام مجموعــة كومانــدوز مــن األبطــال لإلفــراج 
ــر  ــو 400 عنص ــم نح ــن وبينه ــن المعتقلي ــدد م ــر ع ــن أكب ع
مــن المجاهديــن. وكذلــك مــا تــم فــي قندهــار مــرة أخــرى حيــن 
اقتحــم الســجن الرئيســي بتاريــخ 25-4-2011 بواســطة نفــق 
بطــول مئــات األمتــار تــم حفــره بيــن جنــوب الســجن وداخلــه 
ونفــذت منــه العمليــة، وعــدد الذيــن تــم إطــاق ســراحهم مــن 
ــغ 541 ســجين وكان مــن  ــي هــذه المــرة بل ســجن قندهــار ف
ــم  ــة ت ــك الخط ــت تل ــارة، وكان ــي اإلم ــن قيادي ــم 106 م بينه
العمــل عليهــا مــدة 5 خمســة أشــهر حيــث تــم حفــر نفــق تحــت 
ــم إطــاق ســراح األســرى  ــا ت ــراً. كم الســجن بطــول 360 مت
فيمــا مضــى مــن ســجون واليــة فــراه، وواليــة زابــل، وواليــة 

ســربل فــي شــمال البــاد.

فا بد لليل أن ينجلي *** والبد للقيد أن ينكسر

ــات البيضــاء  ــت الراي ــال رفع ــد أعــوام االحت ــدوز بع ــي قن فف
الخفاقــة علــى دوار المركــز بعــد دخــول المجاهديــن. والجديــر 
بالذكــر أن تاريــخ ســيطرة قــوات اإلمــارة اإلســامية علــى 
مدينــة قنــدوز وافــق نفــس تاريــخ اســتيائها علــى العاصمــة 
كابــول فــي ســبتمبر عــام 1996م. وأصــدر أميرالمؤمنيــن مــا 
ــاء  ــراً ج ــبة أم ــذه المناس ــه هللا به ــد منصورحفظ ــر محم اخت

فيــه:
"ليعلــم المدنيــون فــي قنــدوز بــأن اإلمــارة اإلســامية ال 
ــوال الشــخصية،  ــى األم ــداء عل ــي االعت ــا ف ــة وال إرادة له ني
والقتــل العشــوائي دون المحاكمــة، والنهــب والســطو، أو 
ــل  ــوم بصــد مث ــا تق ــل إنه ــد؛ ب ــة ألح ــة المنزلي ــم الحرم تحطي
هــذه األفعــال والفوضــى، ومــن يســتفيد مــن الوضــع القتالــي 
اســتفادة ســيئة ويســعى القيــام بمثــل هــذه الجنايــات والجرائــم 
فإنهــم ليســوا مجاهديــن ويجــب أن يتعــاون األهالــي المدنيــون 
مــع مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية فــي منــع مثــل هــذه األفعــال، 

ــة بهــم. ــزال العقوب ــى فاعليهــا وإن ــاء القبــض عل وإلق
ــى أنفســهم  ــاظ عل ــدوز تجــاه الحف ــة قن ــي مدين ــق أهال وال يقل
اليوميــة  حياتهــم  أمــور  باطمئنــان  وليداومــوا  وأموالهــم، 
كالعــادة، يبــدأ التجــار، والعمــال، وموظفــي المستشــفيات، 
ومنســوبي  الخدماتيــة  الدوائــر  جميــع  وعمــال  والبلديــة 
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بــأي  اليــوم بــا خــوف، وال يحســوا  المــدارس شــؤونهم 
وملتزمــون  إخوانهــم  المجاهــدون  وقلــق،  وذعــر  خــوف 
بحفــاظ أنفســهم وأموالهــم، ال هــدف لــدى المجاهديــن فــي 
إيــذاء وإهانــة أحــد؛ بــل إنهــم يحملــون فــي جنباتهــم مشــاعر 

االحتــرام وطلــب الرقــي واإلزدهــار للشــعب ....".
وأتــت هــذه البشــائر جميعهــا بعد الصمــود والتضحيــة والصبر 
المثالــي لشــعبنا المؤمــن األبــي الغيــور. حقــاً إن الصبر وســيلة 
المؤمنيــن فــي الطريــق الطويــل الشــائك الــذي قــد يبــدو أحيانــا 
بــا نهايــة! إلــى جانــب الثقــة بوعــد هللا الحــق، والثبــات بــا 

قلــق وال زعزعــة .
إن طريــق المؤمنيــن المتمســكين بحبــل هللا هــو طريــق الصبــر 
ــوارت  ــا ت ــق، ومهم ــذا الطري ــال ه ــا ط ــن مهم ــة واليقي والثق

ــوم ! ــاب والغي ــه وراء الضب نهايت
هــذا و"يــكاد المؤرخــون يجمعــون أن أكثــر شــعب فــي القرون 
الثاثــة األخيــرة- إن لــم يكــن أكثــر شــعب فــي البشــرية- ضحى 
ــة شــرفه، هــو الشــعب  ــه وحماي ــه وحفــظ عزت لصــون كرامت
ــر مــن  ــز الكثي ــدم هــذا الشــعب العزي ــد ق ــي المســلم فق األفغان
ــى ال  ــه، حت ــاظ بإبائ ــة لإلحتف ــب غالي ــذل ضرائ ــات وب التضحي
ــة، فأصبحــت  ــه لعاصف ــٍد وال يطأطــئ عنق ــه لمعت ــي هامت يحن
العــزة جــزء مــن كينونتــه، والكرامــة تجــري فــي عروقــه 
ــه،  ــال فطرت ــه، والقت ــاد طينت ــح الجه ــاً، وأصب ــاً ال تطبّع طبع

ــه.. والفروســية ســداه، والشــجاعة لجت

ورثوا الكرامة كابراً عن كابر *** إن الكرام هم بنو اإلكرام

فهــو يجمــع بيــن الرجولــة واإلبــاء والكــرم والحيــاء والترفــع 
ويعشــق  الشــجاعة  يحــب  والســخاء،  والشــرف  والوفــاء 
ــذل(. ال يســلم  ــاء، ويكــره الدنيــة ويمقــت اإلســتخذاء )ال العلي
قيــاده إال لخالقــه، وال يــذل جبهتــه إال لمــواله، قــوم أخلصــوا 
لمبادئهــم فخطوهــا بدمائهــم، وكتبــوا قصــة مســيرتهم بعرقهــم 
الغالــي  لــه  فبذلــوا  باإلســام  هللا  شــرفهم   .... ونجيعهــم، 
والرخيــص والنفــس والنفيــس". هــذا مــا قالــه الدكتــور عــزام 

ــه. ــي قول ــه، وهــو صــادق ف ــي إحــدى خطبات رحمــه هللا ف
واالســتاذ فهمــي الهويــدي عندمــا يصــف هــذا الشــعب األبــي 
يقــول: "إن الجبــال الصخريــة تركــت بصماتهــا علــى النــاس 
الذيــن تربــوا علــى جبــروت الطبيعــة فشــبوا رجــاالً مــن طــراز 
ــوة الشــكيمة،  ــزون بالبســالة وق ــن أشــداء يتمي ــادر، مقاتلي ن
ولذلــك تحولــت بادهــم إلــى قلعــة صلبــة اســتعصت علــى 

الغــزاة علــى مــر التاريــخ". 
وكمــا أنــزل األفغــان الهزيمــة القاســية بالبريطانييــن فقــد 
بالســوفييت  مماثلــة  هزيمــة  ينزلــوا  أن  األقــدار  شــاءت 
وهاهــو أوان إنــزال الهزيمــة النكــراء بأمريــكا شــرطية العالــم 

وعمائهــا.

قــــوم تفرست المنايا فيكم فرأت لكم في الحرب صبر كرام
تاهلل ما علم امروء لوالكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام

ــدوز  ــة قن ــهدت مدين ــارة، ش ــح والبش ــذا الفت ــع ه ــاً م وتزامن

مأســاة كبيــرة إثــر قصــف أمريكي للمدينة والســيما لمستشــفى 
ــراً الســتمرار القصــف  ــدالً كبي ــار ج ــذي أث ــر ال ــة، األم المدين
الرغــم مــن اســتغاثات األطبــاء،  أكثــر مــن ســاعة علــى 
وأعلنــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مقتــل 90 شــخصاً وإصابــة 
أكثــر مــن 37 بجــروح بالغــة فــي هــذا القصــف الــذي اســتهدف 
مستشــفى تابــع للمنظمــة، وأوضحــت »أطبــاء بــا حــدود« أن 
الحصيلــة قــد ترتفــع ألن »العديــد مــن المرضــى وأفــراد الطاقم 
الطبــي مــا زالــوا مفقوديــن« وهــذا القصــف جــاء بطلــب مــن 
ــل  ــي قت ــة، والعمــاء ال يتورعــون ف ــة العميل ــوات األفغاني الق
ــزل أو المرضــى  ــن الع ــن المدنيي ــوا م ــو كان ــم ول ــي جلدته بن

ــن.  والمصابي
أحيانــا يُبتلــى أنــاس بالمــال والجــاه والمنصــب فيصيــرون 
ــذا  ــن، وهك ــه الجبي ــدى ل ــا ين ــون م ــب، ويفعل ــاء لألجان عم
أصبحــت طغمــة مــن الخونــة عمــاء لاحتــال فــي بلدنــا حيــث 
ــن  ــزاة والمعتدي ــة للغ ــة والعبوديّ ــة والخيان ــوا دور العمال لعب
ــوق  ــة لحق ــة وموثق ــاكات ثابت ــوا انته ــة، وارتكب ــى الكلم بمعن
عشــرات اآلالف -إن لــم يكــن مئــات اآلالف- مــن األفغــان، 
وكانــت لهــم اليــد الطولــى فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى 
ــادون  ــوا ين ــي كان ــد، فالشــعارات الت ــي البل ــدة ف ــع األصع جمي
بهــا مــن الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، وتعليــم 
المــرأة وتثقيفهــا، وتوفيــر فــرص العمــل، ذهبــت جميعهــا 
أدراج الريــاح، حيــث تحولــت الديموقراطيــة الجوفــاء إلــى 
ــاد  ــدم العمــاء شــيئاً للب ــم يق ــة مــن الفاســدين، ول حكــم حفن

ــار. ــف والدم ــوى القص ــاد س والعب
وقــد ُعثــر علــى "جمجمتيــن وعظــام بشــرية" خــال أعمــال 
بنــاء فــي مطبــخ "القصــر الجمهــوري"، القصــر الــذي يقيــم 
ــتم،  ــرب دوس ــر الح ــه أمي ــي ونائب ــرف غن ــس أش ــه الرئي في
فبعــد الغــزو الروســي فــي ثمانينــات القــرن الماضــي والحــرب 
األهليــة بعدهــا. دفــع عــدد كبيــر مــن القــادة ثمــن هــذا الــدور 
ــاً  ــم جميع ــب، وقبله ــن، ونجي ــي، وأمي ــل تراق ــرب مث المضط
ــاب شــيوعي  ــي انق ــه هللا ف ــان رحم ــس داود خ ــل الرئي اغتي
فــي 1978 مــع 18 مــن أفــراد عائلتــه فــي القصــر الرئاســي. 
وتــم التعــرف علــى جثتــه فــي 2008 فــي حفــرة جماعيــة مــع 

15 آخريــن قضــوا فــي هــذه المجــزرة.

ــن  ــر، ولك ــاد وهــم كث ــاد والعب ــى الب ــة عل ــد نقم هــؤالء العبي
نســبة األحــرار تتضاعــف والشــعب بكاملــه ينضــم إلــى مواكــب 
الحريــة، وينفــر مــن قوافــل العبيــد. إنمــا هــي دولــة بعــد 
ــى أن النصــر  ــة كلهــا عل ــت التجــارب الماضي ــد دل ــة، وق جول
ــة،  ــن العبودي ــا وبي ــبت بينه ــة نش ــي كل معرك ــة ف كان للحري
ــي  ــك ســنة هللا ف ــاَ تكــون لهــا، تل ــة دائم ــة القاضي وإن الضرب
األرض، وإن األرض هلل ومــا فرعــون وقومــه إال نــزالء فيهــا 
وهللا يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده - وفــق ســنته وحكمتــه- 
فــا ينظــر المؤمنــون، إلــى شــيء مــن ظواهــر األمــور التــي 
غيــر  األرض  فــي  مكيــن  الطاغــوت  أن  للناظريــن  تخيــل 
ــرر  ــذي يق ــو ال ــا ه ــا. فصاحــب األرض ومالكه مزحــزح عنه
ــن أم  ــال الزم ــن. ط ــة للمتقي ــا! وإن العاقب ــم منه ــى يطرده مت

قصــر.
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أضعف اإلميان

يف زمن القنابل

االحتــال األمريكــي فــي أفغانســتان يجتهــد إليهــام العالــم بــأن 
الحــرب قــد وضعــت أوزارهــا، وأن القتــال الجــاري ماهــو إال 
قتــال داخلــي بيــن القــوات الحكوميــة والمجاهديــن، حيــث أن 
أغلــب المصــادر الموجــودة علــى الشــبكة العنكبوتيــة اآلن 
القائمــة  الحــرب  تقّســم  وكيبيديــا-  موســوعة  -وأشــهرها 
إلــى حربيــن: األولــى حــرب بــدأت فــي 7 أكتوبــر  حاليــاً 
2001 وانتهــت فــي 2014، والحــرب الثانيــة بــدأت 1 ينايــر 
2015 والزالــت قائمــة بيــن القــوات الحكوميــة والمجاهديــن! 
ــن  ــي م ــت تعان ــر- الزال ــع األم ــي واق ــتان -ف ــر أن أفغانس غي
ــة  ــري نهاي ــحاب الظاه ــد االنس ــى بع ــي حت ــال األمريك االحت
ــود  ــن جن ــل م ــدي محت ــف جن ــك 13 أل ــازال هنال 2014م، ف
الناتــو، 9800 منهــم أمريــكان! والزال االحتــال األمريكــي 
يحتفــظ بعــدد مــن قواعــده الكبــرى ومراكــزه بمعظــم واليــات 

أفغانســتان.

ــا  ــكا وحلفائه ــا أمري ــت فيه ــي وضع ــى الت ــة األول ــذ اللحظ من
ــلم  ــي المس ــعب األفغان ــتان والش ــى أرض أفغانس ــم عل أقدامه
ــعب  ــذا الش ــد ه ــم يك ــاة واآلالم، فل ــص والمعان ــرع الغص يتج
العزيــز أن يلتقــط أنفاســه بعــد الحــرب اإلجراميــة التــي اعتــدى 

فيهــا االتحــاد الســوفيتي علــى أرضــه، حتــى ســارع التحالــف 
الصليبــي بقيــادة أمريــكا إلكمــال مســيرة ســلفه الســوفيتي 
بالقتــل والعــدوان والتهجيــر والتخريــب واإلفســاد فــي األرض.

نعــم قاتــل الشــعب األفغانــي كا العدوانيــن ببســالة وشــجاعة 
منقطعــة النظيــر، شــهد لــه بهــا الواقــع وكل مــن خالطــه 
وعاشــره، ومــّرغ أنــف الغــزاة الكافرين فــي الطيــن واألوحال، 
وبــذل فــي ســبيل الدفــاع عــن دينــه وأرضــه وعرضــه األرواح 
ــأل:  ــى إال أن يُس ــذي يأب ــن الســؤال ال ــج، لك ــس والُمه واألنف
مــاذا قــّدم المســلمون إلعانــة هــذا الشــعب األبــي علــى الصمود 
والمضــي قُدمــاً فــي مســيرة جهــاده؟ أليســت أفغانســتان عضــو 
مــن أعضــاء الجســد اإلســامي يشــتكي ويئــّن منــذ أكثــر مــن 
ــا الحــرب  ــن أفغانســتان أول ضحاي ــم تك ــد مــن الزمــن؟ أل عق
الصليبيــة التــي بدأهــا جــورج بــوش قبــل 14 عامــاً وتوســع 
بهــا واســتمّر عليهــا بــاراك أوبامــا حتــى اليــوم؟ لــَم أصبحــت 
ــة  ــن األم ــن أعي ــدة ع ــة، بعي ــامية مهّمش ــة اإلس ــذه البقع ه
اإلســامية، وكأن الذيــن تســيل دماؤهــم ليســوا مــن بنــي 

اإلســام!
ــا والصومــال  ــراق وليبي ــي الشــام والع ــرة ف ــم الجــراح كثي نع
و... لكــن ال ينبغــي أن تشــغلنا كثــرة الجــراح عــن بقعــة كانــت 
ومــا زالــت قلعــة لإلســام فــي العصــر الحديــث، وعــن شــعب 
كريــم أفنــى حياتــه فــي ســبيل الحفــاظ على إســامه ومقدســاته 
أمــام الحملــة التغريبيــة الهوجــاء التــي يشــنها االحتــال طلبــاً 
ــر  ــي طوابي ــاف ف ــى االصطف ــه عل ــه وحمل ــه وترويض لتدجين

الــرق.
حوالــي %70 مــن هــذا الشــعب المجاهــد الكريــم أنهكــه الفقــر 
الــذي كان االحتــال األمريكــي ســبباً رئيســياً فــي تفاقمــه 
وتفشــيه. فالعــدو الجبــان يُســّوي المحــال البســيطة والدكاكيــن 
ــات القصــف، ويدمــر الحقــول والبســاتين  بــاألرض فــي عملي
ويتلــف محاصيلهــا فــي عمليــات االنتقــام مــن الشــعب، ويأســر 
ــم  ــتباه بضلوعه ــن أو اش ــرد ظ ــاب األســر، لمج ــال، أرب الرج
فــي "ُجــرم" مقاومــة االحتــال وعمائــه!، ويحــرق المنــازل 

ويهــدم البيــوت ثــأراً لهزيمــة ُمنّــي بهــا هنــا أو هنــاك!
ــاة  ــزداد معان ــم ت ومــع اســتمرار هــذا العــدوان األمريكــي اآلث
الشــعب األفغانــي المســتضعف، فاأليتــام واألرامــل والنازحيــن 
واألســرى والمعســرين أكثــر مــن أن يُحصــوا. ويضاعــف مــن 
ــرع  ــي تق ــار الت ــث األمط ــول فصــل الشــتاء، حي ــم حل معاناته
ــازل  ــام المســتضعفين، والثلــوج التــي تتوســد أســقف المن خي
ــمنتياً  ــن أم إس ــراء معدمي ــاً لفق ــقفاً طيني ــة أكان س ــر عابئ غي

ــن! للصــوص متخمي
ــتتجدد  ــتان، وس ــى أفغانس ــاً عل ــض قريب ــر األبي ــيحل الزائ س
معــه آالم آالف األســر التــي ال تجــد قــوت يومهــا، وســيموت 
مئــات األطفــال الصغــار؛ تجمــداً مــن البــرد كمــا يحــدث عــادة 
فــي أشــتية كل عــام وال يبكيهــم ســوى ذويهــم وهللا المســتعان!

إحــدى القصــص األليمــة األســيفة التــي تجســد مــدى المأســاة 
هــي قصــة تلــك الطفلــة األفغانيــة الرضيعــة "صائمــه ګديزي" 
التــي تقطــن مــع أســرتها فــي أحــد "مخيمــات اللجــوء" 
بالعاصمــة كابــول، تلــك الطفلــة، ذات الثمانيــة عشــر شــهراً، 
ــا  ــعادة بكلماته ــا س ــب والديه ــأل قل ــرح وتم ــب وتم ــت تلع كان
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الطفوليــة البريئــة ككل األطفــال. حــان موعــد نومهــا فنامــت، 
ولكــن عندمــا حــان موعــد اســتيقاظها لــم تســتيقظ! أراد 
ــد  ــد توقــف! لق ــم تســتجب، كان تنفســها ق والدهــا إيقاظهــا فل
ــرودة الجــو،  ــا؛ لشــدة ب ــب والديه ــرة قل ــة، زه ــت الطفل توفي
ــك  ــاً ليمل ــس لصــاً عمي ــوم لي ــا المكل ــرداً ألن والده ــت ب توفي
ــه، وليــس  ــة ويســتطيع توفيرهــا لصغيرت ثمــن أجهــزة التدفئ
ــاً ينعــم بالــدفء فــي حيــن يمــوت بــرداً أبنــاء  مرتزقــاً أمريكي

ــي يحتلهــا! ــاد الت الب
ــه وال  ــتاء بفكي ــهم الش ــات يفترس ــا المئ ــة وغيره ــذه الطفل ه
يعلــم عنهــم أحــد! يصعــدون إلــى عــدل الســماء مغادريــن هــذه 
األرض التــي تعفنــت بظلــم الطغــاة وخــذالن األقربــاء. ولــو كان 

صريــع الشــتاء قطــاً أو كلبــاً أمريكيــاً ألعلنــوا عليــه الحــداد!

فيــا أيهــا المســلمون، يــا أمــة الجســد الواحــد، إن هللا ســائلكم 

عــن هــؤالء المســتضعفين الذيــن تفنــن الكفــار وأذنابهــم فــي 
ــف وال ينقطــع،  ــاً ال يتوق ــاً، ظلم ــدى 14 عام ــى م ــم عل ظلمه
ــم  ــار عنهــم؟ إن كنت ــم الكف ــم لمناصرتهــم وصــد ظل مــاذا فعلت
قــد عجزتــم عــن نصرتهــم بالنفــس والســاح والعتــاد فــا أقــل 
وال أبســط مــن أن تنصــروا ضعفاءهــم، وأيتامهــم، وأراملهــم، 
وفقراءهــم بالمــال، وهــذا أضعــف اإليمــان فــي زمــن القنابــل، 

إن كان فــي القلــب إســام وإيمــان!
ففــي صحيــح مســلم، عــن جريــر بــن عبــد هللا البجلــي رضــي 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ِ صل ــوِل هللاَّ ــَد َرُس ــا ِعْن ــال: ُكنَّ ــه ق هللا عن
ــاةٌ، ُعــَراةٌ، ُمْجتَابِــي  ــْوٌم ُحفَ ــاَل: فََجــاَءهُ قَ ــي َصــْدِر النََّهــاِر، قَ فِ
تُُهــْم ِمــْن ُمَضــَر، بـَـْل ُكلُُّهــْم ِمــْن  ــيُوِف، َعامَّ النَِّمــاِر، ُمتَقَلِّــِدي السُّ
ــا  ــه وســلم لَِم ِ صلــى هللا علي ــهُ َرُســوِل هللاَّ ــَر َوْج ُمَضــَر . فَتََمعَّ
َرأَى بِِهــْم ِمــْن اْلفَاقـَـِة فََدَخــَل ثـُـمَّ َخــَرَج فَأََمــَر بـِـَااًل فـَـأَذََّن َوأَقـَـاَم 
ــِذي  ــْم الَّ ــوا َربَُّك ــاُس اتَّقُ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــَب فَقَاَل:»}يَ ــمَّ َخطَ ــى ثُ فََصلَّ

ــْم  َ َكاَن َعلَْيُك ــِة إِنَّ هللاَّ ــِر اآْليَ ــى آِخ ــَدٍة إِلَ ــٍس َواِح ــْن نَْف ــْم ِم َخلَقَُك
َ َوْلتَْنظُــْر نَْفــٌس  َرقِيــًب{، َواآْليَــةَ الَّتِــي فِــي اْلَحْشــِر: }اتَّقُــوا هللاَّ
ــْن  ــاِرِه، ِم ــْن ِدينَ ــٌل ِم ــدََّق َرُج َ{، تََص ــوا هللاَّ ــٍد َواتَّقُ ــْت لَِغ َم ــا قَدَّ َم
ــْو  ِه، ِمــْن َصــاِع تَْمــِرِه، َولَ ــِه، ِمــْن َصــاِع بُــرِّ ِدْرَهِمــِه، ِمــْن ثَْوبِ
ٍة َكاَدْت  بِِشــقِّ تَْمــَرٍة « . قَــاَل: فََجــاَء َرُجــٌل ِمــْن اأْلَْنَصــاِر بُِصــرَّ
ــى  ــاُس َحتَّ ــَع النَّ ــمَّ تَتَابَ ــَزْت، ثُ ــْد َعَج ــْل قَ ــا، بَ ــُز َعْنَه ــهُ تَْعِج َكفُّ
 ِ َرأَْيــُت َكْوَمْيــِن ِمــْن طََعــاٍم َوثِيـَـاٍب، َحتَّــى َرأَْيــُت َوْجــهَ َرُســوِل هللاَّ
 ِ ــاَل َرُســوُل هللاَّ صلــى هللا عليــه وســلم يَتََهلَّــُل َكأَنَّــهُ ُمْذَهبَــةٌ، فَقَ
ْســَاِم ُســنَّةً َحَســنَةً  صلــى هللا عليــه وســلم :»َمــْن َســنَّ فِــي اإْلِ
ــِر أَْن يَْنقُــَص  ــَدهُ ِمــْن َغْي ــا بَْع ــُر َمــْن َعِمــَل بَِه ــهُ أَْجُرَهــا َوأَْج فَلَ
ْســَاِم ُســنَّةً َســيِّئَةً َكاَن  ِمــْن أُُجوِرِهــْم َشــْيٌء، َوَمــْن َســنَّ فـِـي اإْلِ
ــِر أَْن  ــْن َغْي ــِدِه ِم ــْن بَْع ــا ِم ــَل بَِه ــْن َعِم ــا َوِوْزُر َم ــِه ِوْزُرَه َعلَْي

يَْنقُــَص ِمــْن أَْوَزاِرِهــْم َشــْيٌء«.
أليــس مــن العيــب والعــار علــى أمــة تعدادهــا يزيــد عــن 

المليــار أن ال يجــد بعــض أبنائهــا مــن يقــف إلــى جانبهــم فــي 
محنتهــم ويواســيهم ويطبــب جراحهــم فــي الوقــت الــذي يحشــد 

ــار الجمــوع لحربهــم وقتلهــم؟ ــه الكف في
إنهــا لوصمــة عــار كبــرى علــى جبيــن هــذه األمــة الملياريــة 
أن تتحــرك بعــض مؤسســات الكافريــن وأفرادهــم )بدوافــع 
يزعمــون أنهــا "إنســانية" وال تخلــو فــي الحقيقــة مــن دوافــع 
تبشــيرية( لمســاعدة شــعب مســلم وال يتحــرك المســلمون ال 

مؤسســات وال آحــاد إلغاثــة هــذا الشــعب المنكــوب!
وال يظنــّن ظــان أنــه يتفضــل بمالــه ويمتــّن علــى هــؤالء 
الصابريــن؛ ألن الفضــل هلل أوالً ثــم لهــم هــم بــأن كانــوا حصنــاً 
منيعــاً فــي وجــه الحــروب الصليبيــة الجديــدة مــن أن تجتــاح 
بقيــة أقطــار العالــم اإلســامي، وألنهــم قدمــوا الــروح والعمــر 
معــاً غيــر ضانيــن وبــه وال مقصريــن، وال ريــب أن بــذل 

ــوال. ــذل األم ــن ب ــاً م ــاً وأعظــم وزن األرواح أشــد صدق

 الطفلة صائمه ګديزي



مجلة الصمود | العدد ]115[ - محرم 1437هـ / أكتوبر 2015م24

جرائم المحتلين و العمالء
خالل شهر سبتمبر 2015م

إعداد: حافظ سعيد

بتاريــخ 1 ســبتمبر مــن العــام الحالــي 2015م، أصابــت قذيفــة 
هــاون أطلقهــا الجنــود العمــاء منــزالً ألحــد المواطنيــن يُدعى: 
)كل جــان( بقريــة أتريــو بمديريــة ســيدآباد بواليــة ميــدان 
وردك، ممــا أدى الستشــهاد 2 مــن بناتــه وجــرح صهــره وابــن 

أختــه، وإلحــاق خســائر ماديــة بــه وتدميــر المنــزل.
ــف الهــاون  ــود العمــاء قذائ ــق الجن ــخ أطل ــي نفــس التاري وف
ــة  ــن بمنطق ــازل المواطني ــت من ــة، فأصاب ــق مدني ــى مناط عل

ــراه. ــة ف ــة جلســتان بوالي ــال بمديري بغ
وفــي 2 مــن ســبتمبر أطلــق الجنــود العمــاء الصواريــخ علــى 
ــة  ــة ســنجين بوالي ــة فــي منطقــة توغــي بمديري مناطــق مدني
ــزاء  ــت أج ــاه وهدم ــي ش ــع حاج ــى جام ــت عل ــد، فوقع هلمن

ــوا فــي الصــاة. ــن كان ــه، وجرحــت 5 مــن المصلي من
ــى  ــف عل ــاء القذائ ــود العم ــق الجن ــخ أطل ــس التاري ــي نف وف
ــة  ــل بمديري ــاه خي ــدر و ش ــه ب ــرى س ــي ق ــكنية ف ــق س مناط
تجــاب بواليــة كابيســا، فجرحــت جــراء ذلــك ســيدة و3 أطفــال.
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــهد 3 م ــبتمبر استش ــن س ــي 3 م وف
وجــرح 2 آخــرون فــي منطقــة زرتالــي بمديريــة دهــراود 
القذائــف  العمــاء  الجنــود  إطــاق  جــراء  غزنــي  بواليــة 

عشــوائيا.
وفــي 5 مــن ســبتمبر أســرت المليشــيا إمــام مســجد فــي 
ــه. ــوا بقتل ــم قام ــي، ث ــة غزن ــلجر بوالي ــة ش ــي مديري ضواح
وفــي 6 مــن ســبتمبر أعلنــت وكاالت األنبــاء بــأن 7 مــن 
ــار  ــود العمــاء الن ــن استشــهدوا جــراء إطــاق الجن المواطني
عليهــم فــي منطقــة زرغــون بمديريــة محمدآغــي بواليــة 
ــة  ــي هــذه الحادث ــد جــرح 15 آخــرون أيضــاً ف ــا ق لوغــر، كم

المأســاوية.
مــن   2 العمــاء  الجنــود  اعتقــل  ســبتمبر  مــن   6 وفــي 
المواطنيــن األبريــاء وهمــا: )محمــد خــان بــن الحاج إســماعيل 
ــة  ــره بمديري ــة غ ــي منطق ــر( ف ــاج أخت ــن الح ــد ب وعبدالصم
ــارد. ــدم ب ــا ب ــوا بقتلهم ــم قام ــد، ث ــة هلمن ــه بوالي موســى قلع
وفــي 7 مــن ســبتمبر داهــم الجنــود المحتلــون منطقــة ســاغي 
بمديريــة خاكريــز بواليــة قندهــار، ففتشــوا بيــوت المســلمين 
ثــم قامــوا بحــرق 8 دراجــات ناريــة، واعتقلــوا 10 مــن 

المواطنيــن.
وفــي 10 مــن ســبتمبر ســقطت قذائــف الجنــود العمــاء علــى 
ــة  ــان بوالي ــة بت ــي بمديري ــة نــوي كل مناطــق ســكنية فــي قري

ــا، فاستشــهد مواطــن وجــرح 3 آخــرون. بكتي

وفــي 15 مــن ســبتمبر أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف الهــاون 
ــت  ــة زرم ــو بمديري ــة جودل ــي منطق ــة ف ــق مدني ــى مناط عل

ــا، فاستشــهدت ســيدة وجــرح آخــر. ــة بكتي بوالي
ــة  ــدي بمديري ــة ب ــاء منطق ــخ قصــف العم ــس التاري ــي نف وف
آب كمــري بواليــة بادغيــس، فاستشــهدت جــراء ذلــك ســيدة 

وجــرح 3 آخــرون.
وبتاريــخ 16 مــن ســبتمبر أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف 
ــة  ــل بمديري ــة جلدادخي ــكنية بمنطق ــق س ــى مناط ــاون عل اله
زرمــت بواليــة بكتيــا، فاستشــهد جــراء ذلــك 2 مــن المواطنيــن 

ــاء. األبري
ــن  وفــي 17 مــن ســبتمبر أخرجــت المليشــيات أحــد المواطني
مــن بيتــه فــي قريــة منــار بمديريــة شــلجر بواليــة غزنــي، ثــم 

قتلــوه بمنطقــة إبراهيــم خيــل.
وفــي نفــس التاريــخ قــام الجنــود العمــاء بعــد شــنهم لعمليــات 
دامــت أيــام فــي منطقــة ريجــن بمديريــة ميونــد بواليــة قندهــار 
بحــرق بيــوت النــاس وســياراتهم، ثــم نهبــوا مــا وجــدوا مــن 

األمــوال والنقــود فــي ســوق المنطقــة.
وبتاريــخ 18 مــن ســبتمبر، جــرح 2 مــن المدنييــن فــي منطقــة 
شمبشــور بمديريــة ســرخرود بواليــة ننجرهــار، جــراء نيــران 

ــوائية. العماء العش
وفــي 19 مــن ســبتمبر، أطلقــت المليشــيات قذائــف هــاون 
ــي، فســقطت  ــة غزن ــك بوالي ــة ده ي ــم بمديري ــه عال ــى قلع عل
ــل  ــاة طف ــم هللا، وأودت بحي ــاج رحي ــزل الح ــى من ــا عل إحداه

وجــرح 4 آخريــن.
أحــد  العمــاء  الجنــود  اعتقــل  ســبتمبر،  مــن   20 وفــي 
المواطنيــن فــي مديريــة بتــان بواليــة بكتيــا، ثــم قتلــوه.

88 مــن  العمــاء  الجنــود  23 مــن ســبتمبر أخــرج  وفــي 
الشــيوخ  فيهــم  بمــا  المســلمين  عــوام  ومــن  المواطنيــن 
والطاعنيــن فــي الســن وأئمــة المســاجد مــن بيوهــم ثــم زجــوا 

بهــم فــي الســجون.
وبنفــس التاريــخ أطلــق العمــاء نيرانهــم  بكثافــة علــى منطقــة 
مناغــي بمديريــة دانجــام بواليــة كونــر، فجــرح طفــان جــراء 

ذلــك وكبــدوا النــاس خســائر ماليــة.
_______________

ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

ــوا{ وبين

ضحايا الحرب األمريكية
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تساؤالت مشروعة

تحيــي أمريــكا فــي يــوم الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــن كل 
عــام ذكــرى الهجمــات علــى مركــزي التجــارة العالميــة ومقــر 
البنتاجــون التــي ُشــنت فــي يــوم الثاثــاء الموافــق 11 ســبتمبر 
ــوع  ــوم دم ــذا الي ــي ه ــكا ف ــذرف أمري ــا ت ــادةً م 2001م. وع
التماســيح، وتنتحــب نحيــب المتظلـّـم، وتجتهــد فــي إثبــات أنهــا 
الحمــل الوديــع المظلــوم الُمتعــدى عليــه! بينما الحقيقــة التي ال 
تجهلهــا حتــى األجنــة فــي بطــون أمهاتهــا والتــي تصــّر أمريــكا 
ــه  ــرم عرف ــر مج ــكا( أكب ــا )أي أمري ــي أنه ــا ه ــى تجاهله عل
ــري،  ــم البش ــهده العال ــة ش ــر طاغي ــاني، وأكب ــخ اإلنس التاري
ــن  ــن النوييتي ــي المجزرتي ــاًء ف ــَوت البشــر أحي ــي َش فهــي الت
الشــهيرتين )هيروشــيما وناجازاكــي اليابانيتيــن(، وهــي التــي 
قتلــت أكثــر مــن 160 ألــف فيتنامــي وشــّوهت أضعافهــم، وهي 
التــي أبــادت الهنــود الحمــر وتفنّنــت فــي التمثيــل بجثثهــم. هــذا 
بعــض إجرامهــا فــي حــق غيــر المســلمين، أمــا إجرامهــا فــي 
حــق المســلمين والعالــم اإلســامي فحــدث وال حــرج! ولــك أن 
ــن  ــراق واليم ــتان والع ــي أفغانس ــا ف ــا عنجهيته ــأل ضحاي تس
وباكســتان والصومــال، لــك أن تســألهم عــن طائــرات الدرونــز 
التــي تصبحهــم وتمســيهم بالقصــف والخــراب، ســواٌء فــي ذلك 
حفــات األعــراس وتجمعــات العــزاء! ولــك أن تســأل معتقــات 
ــات  ــب والمعتق ــو غري ــو وأب ــرام وغوانتنام ــي باغ ــوت ف الم
ــة واألخــرى  ــن الفين ــار عنهــا بي ــي تتســرب األخب الســرية الت
كــم مــن األحيــاء قُتلــوا وقُبــروا فيهــا عذابــاً وتعذيبــاً! واســأل 
أطفــال كندهــار والفلوجــة عــن أطنــان القنابــل »المحرمــة 
دولياً«-«المحللــة أمريكيــاً« التــي ُصبــت علــى رؤوس البشــر 

كمــا لــو كانــت تُصــب علــى جمــادات أو حشــرات!!
أمريــكا تعطــي لنفســها حــق التدخــل فــي أخــص خصوصيــات 
المجتمعــات، وفــرض »الديموقراطيــة« عليهــم شــاؤوا أم 
أبــوا، وقتــل وتصفيــة وإبــادة كل مــن يأبــى سياســتها الرعناء، 

الذيــن  أولئــك  -لفــرط ديموقراطيتهــا- تطــارد حتــى  فهــي 
ــة  ــم وحرم ــة باده ــن حري ــاً ع ــم دفاع ــى أرضه ــون عل يُقاتل
ــل  ــم! ال ب ــا الغاش ــد احتاله ــم ض ــم ودمائه ــم وأعراضه أهله
تســلبهم حــق الدفــاع عــن النفــس وتســميهم »إرهابييــن« 

وترصــد ماييــن الــدوالرات لقتلهــم أو اعتقالهــم!
هــذه السياســة العدوانيــة المقــززة المتعطشــة للقتــل والتدميــر 
لــكل ماهــو إســامي )بشــكل خــاص( هــي اإلرهــاب الحقيقــي. 
فاألمريــكان عندمــا رأوا أن جيشــهم الســفاح قــاب قوســين أو 
أدنــى مــن الهزيمــة علــى أرض أفغاســتان، لجــأوا إلــى إدارة 
ــد،  الحــرب مــن الســماء بطائــرات الدرونــز الُمســيّرة عــن بُع
وهكــذا يَقتُلــون وال يُقتَلــون! ُمحققيــن نزعتهــم اإلجراميــة فــي 

حــب القتــل بــكل حذافيرهــا!
المنصــرم  فــي شــهر أغســطس  أنــه  تقــول  فاإلحصــاءات 
ــدون  ــرات ب ــي 32 غــارة بطائ ــال األمريك لوحــده شــّن االحت
طيــار، وارتقــى فيهــا حوالــي 141 أفغانيــاً، أمــا عــدد الغــارات 
التــي شــنها االحتــال منــذ بدايــة العالــم الحالــي 2015م 
وحتــى الشــهر المنصــرم فبلــغ عددهــا 66 غــارة ارتقــى فيهــا 
ــات  ــاً. وهــي إحصائي ــاً بينهــم 18 طف ــارب 647 أفغاني ــا يق م
مرتكــزة علــى مــا يعلــن عنــه اإلعــام، أمــا مــا ال يُعلــن عنــه 

ــة. ــذه اإلحصائي ــا تشــمله ه ف
وأنــا هنــا أطــرح تســاؤالت باعتبــار أنــي الزلــت -حتــى اآلن- 
أُصنــف مــن البشــر فــي نظــر أمريــكا، وأن التســاؤل أحــد 

ــم! ــوالً له ــاً مكف ــراه حق ــذي ت ــر ال أشــكال التعبي
أقــول: هــل يحــق للطفــل األفغانــي اليتيــم الــذي فقــد ذويــه فــي 
هــذه الغــارات اآلثمــة أن يفعــل باألمريــكان مثلمــا فعلــوا بــه؟ 
ــى  ــه عل ــاً رجل ــة، واضع ــادة األرضي ــرة القي ــي قم ــس ف فيجل
األخــرى، ثــم يخــرج بطائــرة الدرونــز خــارج أفغانســتان إلــى 
أن تصــل إلــى أمريــكا فيحلــق بهــا فوق أحــد منــازل األمريكان، 
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ــم أو  ــات أعراســهم، أو ســرادق عزائه ــم، أو تجمع أو حقوله
حافاتهــم وســياراتهم الســائرة فــي الطريــق، أو إلــى آحادهــم 
المترّجليــن ويضغــط زر إطــاق الصــاروخ بالضبــط كمــا يفعــل 

األمريــكان فــي أفغانســتان؟
وإذا ظهــرت علــى شاشــة العــرض فــي قمــرة القيــادة األرضيــة 
التــي يديرهــا اليتيــم األفغانــي صــورة فاحيــن أمريكييــن 
ــي  ــل عصــاً ف ــه واآلخــر يحم ــى كتف ــل فأســاً عل ــا يحم أحدهم
يــده، وســأل الطفــل صديقــه اليتيــم األفغانــي اآلخــر الــذي 
يجلــس بجانبــه فــي قمــرة القيــادة عــن ماهيــة مــا يحملــه 
األمريكيــان هــل هــو ســاحاً أم عصــا؟ فــإن لــم يعــرف صديقه، 
هــل يحــق لــه أن يضغــط زر إطــاق الصــاروخ )إحتياطــاً( فهــو 
لــن يخســر شــيئاً ســواء كان الــذي يحمانــه عصــا أم ســاحاً! 
هــل يحــق لــه أن يفعــل هــذا تمامــاً كمــا يفعلــه األمريــكان فــي 

أفغانســتان؟
ــكان  ــم األمري ــن يتّمه ــتان الذي ــال أفغانس ــع كل أطف وإذا اجتم
ــل  ــات القت ــدأوا بحف ــواّ وب ــراً وج ــراّ وبح ــكا ب ــوا أمري واحتل
والقصــف واالعتقــال وإحــراق جثــث القتلــى والتبــول عليهــا، 
وأســر العامــة مــن الشــعب األمريكــي وتعذيبهــم والتكيــل بهــم 
وحــرق منازلهــم، فهــل يحــق لألمريــكان الدفــاع عــن أنفســهم 
وطــرد مــن احتــل بادهــم؟ أم ســيصنّفون أنفســهم حينهــا علــى 
أنهم«إرهابييــن«، كمــا يصنّفــون المجاهديــن األفغــان اآلن 

علــى أنهــم »إرهابييــن«؟
ومــاذا لــو أن هــؤالء األيتــام الذيــن احتلــوا أرض أمريــكا 
أعلنــوا قوائــم ســوداء لــكل مــن لــه صلــة مــن قريــب أو مــن 
بعيــد بالمقاومــة، ورصــدوا المكافــآت الماليــة لمــن يدلــي 
بمعلومــات عــن المقاوميــن األمريكييــن الذيــن يدافعــون عــن 
أرضهــم، هــل يحــق للمحتليــن األفغــان اإلقــدام علــى فعــل 
ــي أفغانســتان؟ ــال األمريكــي اآلن ف ــه االحت ــا يفعل كهــذا؟ كم

بــل مــاذا لــو قــرر هــؤالء األيتــام تغييــر شــكل احتالهــم ألمريكا 
ــض  ــع بع ــزي« م ــال »درون ــى احت ــّري« إل ــال »ب ــن احت م
القواعــد العســكرية األفغانيــة المتراميــة فــي واليــات أمريــكا، 
ــط 10 آالف  ــوا فق ــم أبق ــت، وأنه ــرب انته ــوا أن الح ــم أعلن ث
جنــدي مــن المحتليــن األيتــام األفغــان لحفــظ أمــن أمريــكا 
وتدريــب األمريــكان المواليــن لهــم علــى شــن العمليــات ضــد 

ــاء جلدتهــم!؟ أبن

ــك؟  ــس كذل ــي آن واحــد، ألي ــزز ف ــع مضحــك ومخــٍز ومق واق
ــة  ــتان، صفاق ــي أفغانس ــاً ف ــكا حرفي ــه أمري ــذي تفعل ــذا ال وه
ــط! ــاً ق ــخ مثي ــه التاري ــم يشــهد ل ــزان أعــور ل وبجاحــة ومي

فيــا أيهــا العالــم إن اإلرهــاب والتخريــب هــو عيــن مــا يفعلــه 
ــاء  ــان، وإن الســام والبن ــاد األفغ ــي ب ــي ف ــال األمريك اإلحت

ــه المجاهــدون األفغــان علــى أرضهــم. هــو عيــن مــا يفعل

مشهد يومي متكرر: شيخ أفغاني يحمل جثتا طفلين قتلتهما طائرات االحتال في وقت سابق بوالية هلمند
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من وحي الهجرة النبوية!

إعداد: عرفان بلخي  

أطــل علينــا الشــهر األول مــن الســنة الهجريــة الجديــدة وهــو 
ــوم  ــه المســلمون الي ــر في ــذي ينتظ ــم ال ــي العظي ــدث الدين الح
األول مــن شــهر المحــرم، الشــهر األول فــي التقويــم اإلســامي 
ويســتخدم كثيــر مــن المســلمين هــذا التاريــخ ليتذكــروا أهميــة 
حــدث الهجــرة، الــذي هاجــر فيــه النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم مــن مكــة إلــى يثــرب )المدينــة المنــورة( اليــوم. 
ــداث،  ــم لألح ــي تأريخه ــل ف ــدة مراح ــى ع ــرب عل ســارت الع
فــأول مــن أرخ هــم بنــو إســماعيل النبــي -علــى نبينــا وعليــه 
ــا  ــى نبين ــه وعل ــم علي ــار نبــي هللا إبراهي الســام-، فأّرخــوا بن
ــة المشــرفة،  ــان الكعب ــن بني ــوا م ــم أّرخ الصــاة والســام، ث
ثــم أّرخــوا مــن مــوت كعــب بــن لــؤي، ثــم أّرخــوا مــن حادثــة 
الفيــل. وفــي كل تلــك الســنوات التــي مضــت مــن تأريــخ العــرب 
باختــاف األحــداث التــي أرخــوا بهــا، كانــت بدايــة الســنة 
ــن  ــه م ــك لكون ــرام، وذل ــرم الح ــهر مح ــن ش ــي م ــم ه عنده
األشــهر الُحــُرم األربعــة التــي يحــرم فيهــا القتــال لــدى العــرب 
ــد  ــه الشــهر األول بع ــاس بعضهــم البعــض، ولكون ويأمــن الن
انقضــاء موســم الحــج وختــام مواســم األســواق عندهــم التــي 

ــى ديارهــم. ــام الحــج ورجــوع النــاس إل ــر فــي أي تكث
 ُروي عــن ســعيد بــن المســيب أنــه قــال: جمــع عمــر رضــي 
هللا عنــه النــاس فســألهم: مــن أي يــوم يُكتــب التاريــخ؟ فقــال 
علــي بــن أبــي طالــب كــرم هللا وجهــه: مــن يــوم هاجــر رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم وتــرك أرض الشــرك، ففعلــه 

عمــر رضــي هللا عنــه وأرضــاه.
نعــم إنــه تاريــخ جديــر أن يخلّــد. لقــد هاجــر المهاجــرون مــن 
مكــة إلــى المدينــة، تاركيــن وراءهــم كل شــيء، فاريــن إلى هللا 
ــر  ــى، وذخائ ــى وشــائج القرب ــم عل ــن عقيدته ــم، مؤثري بدينه
المــال، وأســباب الحيــاة، وذكريــات الطفولة والصبــا، ومودات 
الصحبــة والرفقــة، ناجيــن بعقيدتهــم وحدهــا، متخليــن عــن كل 

مــا عداهــا.
وكانــوا بهــذه الهجــرة علــى هــذا النحــو، وعلــى هــذا االنســاخ 
ــزوج  ــل وال ــك األه ــي ذل ــا ف ــس، بم ــى النف ــز عل ــن كل عزي م
والولــد، المثــل الحــي الواقــع فــي األرض علــى تحقــق العقيــدة 
ــث ال  ــب، بحي ــى القل ــتيائها عل ــة، واس ــا الكامل ــي صورته ف

تبقــى فيــه بقيــة لغيــر العقيــدة.
يقــول الســيد مصطفــى صــادق الرافعــي األديــب البــارع رحمــه 
ــى  ــل الرســول صل ــم: "انتق ــذا الحــدث العظي ــي شــأن ه هللا ف
ــا تنتقــل كأنمــا مــّر  ــى المدينــة وبــأت الدني هللا عليــه وســلم إل
علــى مركزهــا فحّركهــا وكانــت خطواتــه فــي هجرتــه تخــط فــي 
األرض، ومعانيهــا تخــط فــي التاريــخ، وكانــت المســافة بيــن 

مكــة والمدينــة، ومعناهــا بيــن المشــرق والمغــرب.
ــة يعــرض  ــي مك ــه وســلم ف ــى هللا علي ــد كان الرســول صل  لق
اإلســام علــى العــرب كمــا يعــرض الذهــب علــى المتوحشــين 
يرونــه بريقــاً وشــعاعاً ثــم ال قيمــة لــه، ومــا بهــم حاجــة إليــه 
ــه  ــوغ بدعوت ــاء والبل ــة الحمق ــي المحــادة والمخالف ــوا ف وكان
مبلــغ األوهــام واألســاطير... وأوذي رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم، وُكــذب وأهيــن وُرجــف بــه الــوادي يخطــو فيــه 
علــى زالزل تتقلــب، ونابــذه قومــه وتذامــروا فيــه وحــّض 
ــاس وتركــوه  ــه عامــة الن ــه وانصفــق عن بعضهــم بعضــاً علي
إال مــن حفــظ هللا منهــم، فأصيــب كبيــراً باليُتــم مــن قومــه كمــا 
ــى هللا  ــي صل ــث النب ــه، ولب ــن أبوي ــم م ــراً باليت ــب صغي أُصي
عليــه وســلم ثــاث عشــرة ســنة ال يبغيــه قومــه إال شــراً علــى 

أنــه دائــب يطلــب ثــم اليجــد ويخفــق ثــم اليعتريــه اليــأس. 
ــش  ــه قري ــن كلمت ــه حي ــث إلي ــب بع ــا طال ــه أب ــوا: إن عم  قال
فقــال لــه: يــا ابــن اخــي! إن قومــك قــد جاؤنــي فقالــوا لــي كــذا 
وكــذا فابــق علــي وعلــى نفســك والتحّملنــي مــن األمــر مــا ال 
ــدأ  ــه قــد ب أطيــق، فظــّن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن
ــن  ــف ع ــد ضع ــه ق ــلّمه وأن ــه ومس ــه خاذل ــدأ وأن ــا ب ــه م لعم
ــوا الشــمس  ــو وضع ــاه! ل ــال: ياعم ــه فق ــام مع ــه والقي نصرت
ــر  ــذا األم ــرك ه ــى أن أت ــي يســاري عل ــر ف ــي والقم ــي يمين ف
حتــى يظهــره هللا أو أهلــك فيــه مــا تركتــه ثــم اســتعبر صلــى 

ــه وســلم فبكــى. هللا علي
 يــا دمــوع النبــوة! لقــد أثبــَت أن النفــس العظيمــة لــن تتعــزى 
عــن شــيء منهــا بشــيء مــن غيرهــا كائنــاً مــا كان. ..ثــم بــدأ 
اإلســام فــي رجــل وامــرأة وغــام ثــم زاد حــراً وعبداً، أليســت 
هــذه الخمــس هــي كل أطــوار البشــرية فــي وجودهــا، مخلوقــة 
فــي اإلنســانية والطبيعــة، فههنــا مطلــع القصيــدة وأول الرمــز 

فــي شــعر التاريــخ".

رســول هللا  إن  النبويــة:  الهجــرة  عــن  المؤرخــون  يقــول 
دعــا النــاس إلــى ديــن التوحيــد وصعــد نجمــه، وعــا أمــره، 
ــداً  ــداً روي ــده روي ــتد عض ــده، واش ــل ج ــه، وأقب ــمي طرف وس
ــرب، اشــتد  ــل يث ــن أه ــق م ــش بإســام فري ــت قري ــا علم ولم
أذاهــا للمؤمنيــن بمكــة، فأمرهــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

ــتخفين.  ــروا مس ــة فهاج ــى المدين ــرة إل بالهج
ولمــا كثُــر أنصــار رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بيثــرب، 
أمــر هللاُ المســملين بالهجــرة إليهــا فخرجــوا أرســاالً، ثــم هاجر 
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النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن مكــة محــّل والدتــه مــع أبــي 
بكــر الصّديــق بعــد أن أقــام فــي مّكــة منــذ البعثــة ثــاث عشــرة 
ســنة يدعــو إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك ولــم تكــن هجــرة النبــي 
ــاً فــي الُشــهرة والجــاه والســلطان  صلــى هللا عليــه وســلم حبّ
فقــد ذهــب إليــه أشــراف مّكــة وقالــوا لــه: إن كنــت تريــُد بمــا 
ــا  ــون أكثَرن ــى تك ــا حت ــن أموالن ــك م ــا ل ــاالً جمعن ــه م ــَت ب جئ
مــاالً، وإن كنــَت تريــُد ُمْلــكاً ملّكنــاَك إيـّـاه، ولكــنَّ النبــي العظيــم 

أســمى وأشــرف مــن أن يكــون مقصــوده الدنيــا.
 وبعــد بيعــة العقبــة الثانيــة أيقنــت قريــش أن المســلمين 
ــي دار  ــرى ف ــرة كب ــدت مؤام ــة فعق ــزة ومنع ــي ع ــة ف بالمدين
النــدوة؛ للتفكيــر فــي القضــاء علــى الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم نفســه، فاســتقر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة 
منهــم فتــًى جلــداً فيقتلــوا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
جميعــاً فيتفــرق دمــه فــي القبائــل، وال يقــدر بنــو عبــد منــاف 
علــى حربهــم جميعــاً فيرضــوا بالديــة، وهكــذا اجتمــع هــؤالء 
ــرة  ــة الهج ــلم ليل ــه وس ــى هللا علي ــاب رســول هللا صل ــى ب عل
ــي  ــأذن هللا لرســوله بالهجــرة فهاجــر ف ينتظــرون خروجــه ف
شــهر ربيــع األول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن مبعثــه صلــى 

ــه وســلم. هللا علي
 فلمــا ســمع بالهجــرة األنصــار جعلــوا يخرجــون كل يــوم إلــى 
"حرة المدينة" يســتقبلون رســول هللا - صلى هللا عليه وســلم 
ــه  ــدم في ــذي ق ــوم ال ــكان الي ــرة، ف ــر الظهي ــم ح ــى يرده - حت
رســول هللا –صلــى هللا عليــه وســلم– هــو أنــور يــوم وأشــرفه 
فاجتمعــوا إلــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - محيطيــن 
بــه متقلديــن ســيوفهم، وخــرج النســاء والصبيــان وكل واحــد 
يأخــذ بزمــام ناقــة رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - يريــد 
أن يكــون نزولــه عنــده، وهــو يقــول دعوهــا فإنهــا مأمــورة، 
ــن 12  ــوم اإلثني ــاء ي ــه وســلم قب ــى هللا علي ــي صل ودخــل النب
ــي  ــق21-9-622م ف ــة المواف ــع األول ســنة 14 مــن البعث ربي
ــى التقــوى  ــذي أســس عل وقــت الظهيــرة وأّســس المســجد ال
وصلــى فيــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ثــم ركــب 
راحلتــه فســار يمشــي معــه النــاس حتــى بركــت عنــد مســجد 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، وكان ملــكاً لغاميــن يتيميــن، 
وكان مربــداً لتمــر فابتاعــه منهمــا، ثــم بنــاه مســجداً وكان أول 
عمــل قــام بــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، أن أقام األســس 
ــة  ــت هــذه األســس ممثل ــد كان ــة اإلســامية ولق ــة للدول الهام
ــار  ــن واألنص ــن المهاجري ــاة بي ــجد، والمؤاخ ــاء المس ــي بن ف
خاصــة والمســلمين عامــة، وكتابــة وثيقــة )دســتور( حــّددت 
نظــام حيــاة المســلمين فيمــا بينهــم، وأوضحــت عاقتهــم مــع 

غيرهــم بصــورة عامــة واليهــود بصــورة خاصــة.
يقــول ابــن القيــم رحمــه هللا: وصــل رســول هللا إلــى المدينــة 
وفيهــا المهاجــرون واألنصــار، ليــس فيهــم مــن آمــن برغبــة 
دنيويــة وال برهبــة، ثــم أُِذن لــه فــي الجهــاد، ثــم أُِمــر بــه 
ــن  ــا م ــة واأتّمه ــل طريق ــى أكم ــر هللا عل ــاً بأم ــزل قائم ــم ي ول
ــع  ــي جمي ــرت الدعــوة ف ــى ظه ــاء حت ــدل والوف الصــدق والع
أرض العــرب التــي كانــت مملــوءة مــن عبــادة األوثــان ومــن 
ــام،  ــة األرح ــة وقطيع ــاء المحرم ــفك الدم ــان وس ــار الكه أخب
ال يعرفــون آخــرة والمعــاداً، فصــاروا أعلــم أهــل األرض 
وأدينهــم وأعدلهــم وأفضلهــم حتــى إن النصــارى لّمــا رأوهــم 

ــيح  ــوا المس ــن صحب ــا كان الذي ــوا م ــام قال ــوا الش ــن قدم حي
ــن هــؤالء.  بأفضــل م

ــت كان  ــي وق ــه وســلم ظهــر ف ــى هللا علي ــداً صل ــاً إن محم حق
النــاس محتاجــون إلــى مــن يهديهــم إلــى الطريــق المســتقيم، 
ويدعوهــم إلــى الديــن القويــم؛ ألن العــرب كانــوا علــى عبــادة 
األوثــان ووأد البنــات، والفــرس علــى اعتقــاد اإللهيــن، والترك 
ــادة  ــى عب ــد عل ــاد، والهن ــب العب ــاد وتعذي ــب الب ــى تخري عل
ــود  ــى الجح ــود عل ــر، واليه ــجر والحج ــجود للش ــر والس البق
ــارى  ــات، والنص ــب المفتري ــج األكاذي ــبيه وتروي ــن التش ودي
علــى القــول بالتثليــث وعبــادة الصليــب وصــور القّديســن 
الضــال،  أوديــة  فــي  الفــرق  ســائر  وهكــذا  والقديســات، 
واالنحــراف عــن الحــق واالشــتغال بالمحــال، وال يليــق بحكمــة 
ــت أحــداً يكــون  ــي هــذا الوق ــن أن ال يرســل ف ــك المبي هللا المل
رحمــة للعالميــن، ومــا ظهــر أحــد يصلــح لهــذا الشــأن العظيــم، 
ويؤســس هــذا البنيــان القويــم غيــر محمــد بــن عبــدهللا صلــى 
هللا عليــه وســلم، فــأزال الرســوم الزائغــة، والمقاالت الفاســدة، 
وأشــرقت شــموس التوحيــد، وأقمــار التنـــزيه، وزالــت ظلمــة 
ــه مــن الصــاة  ــث، والتشــبيه، علي ــة، والتثلي الشــرك والثنوي

ــات أكملهــا.  أفضلهــا ومــن التحي

 الهجــرة النبويــة أسســت العاقــة الجميلــة بيــن األنصــار 
والمهاجريــن، فقــد نــزل المهاجــرون علــى إخوانهــم األنصــار، 
فاســتقبلوهم  قبلهــم،  مــن  واإليمــان  الــدار  تبــوأوا  الذيــن 
ــى  ــابقوا إل ــم. وتس ــي أمواله ــم، وف ــي قلوبه ــم وف ــي دوره ف
ــزل مهاجــري فــي دار  ــم ين ــى ل إيوائهــم، وتنافســوا فيهــم حت
أنصــاري إال بقرعــة، إذ كان عــدد المهاجريــن أقــل مــن عــدد 
الراغبيــن فــي إيوائهــم مــن األنصــار، وشــاركوهم كل شــيء 
عــن رضــى نفــس، وطيــب خاطــر، وفــرح حقيقــي مبــّرأ مــن 

ــراءة!  ــاء والم ــن الخي ــّرأ م ــا هــو مب الشــح الفطــري، كم
 وآخــى رســول هللا ]صلــى هللا عليــه وســلم[ بيــن رجــال مــن 
ــة  ــاء صل ــذا اإلخ ــن األنصــار. وكان ه ــال م ــن ورج المهاجري
فريــدة فــي تاريــخ التكافــل بيــن أصحــاب العقائــد، وقــام هــذا 
اإلخــاء مقــام أخــوة الــدم، فــكان يشــمل التــوارث وااللتزامــات 

األخــرى الناشــئة عــن وشــيجة النســب كالديــات وغيرهــا. 
حتــى أسســت العاقــة الجميلــة بيــن بني البشــر كافة، فتشــكلت 
عاقــة متينــة أساســها وحــدة العقيــدة ووحــدة المصيــر بيــن 
جميــع المؤمنيــن، فلــم يــزل رســول هللا قائمــاً بأمــر هللا الــذي 
أنــزل إليــه يدعــو النــاس إلــى توحيــد الــرب عــز وجــل، 
ويحذرهــم عقوبــات الشــرك، ويجادلهــم بنــور البرهــان وآيــات 
القــرآن، صابــراً علــى األذى، محتمــاً للمكــروه. وقــد ألهــم هللا 
ــه وعاصمــه ومســتخلفه  ــه ومعــز تمكين ــه مظهــر دين ــه أن نبي
فــي األرض، فليــس يثنيــه ريــب وال يلويــه هيــب، افتــرض هللا 
عليــه قتــال الكفــرة، وأمــره أن يجــرد الســيف لهــم وهــم فــي 
عصابــة يســيرة وعــدة قليلــة مســتضعفين مســتذلين، يخافــون 
أن يتخطّفهــم العــرب وتداعــى عليهــم األمــم وتســتحملهم 
ــوده مــن  الحــروب، فآواهــم فــي كنفــه، وأيدهــم بنصــره وجن
ــق  ــن الح ــدى ودي ــوله باله ــل رس ــذي أرس ــو ال ــة. )ه المائك
ــدق هللا  ــهيداً(. ص ــاهلل ش ــى ب ــه وكف ــن كل ــى الدي ــره عل ليظه

ــم. العظي
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بقلم: عرفان بلخي

بين رقي اإلسالم
وتوحش الديموقراطية

ــا أشــرقت شــمس  ــد م ــه: "بع ــي خطبت ــاتذة ف ــد األس ــال أح ق
الرســالة علــى أهــل األرض، فكانــت لهــم ســراجاً منيــراً، فأنعــم 
هللا بهــا عليهــم نعمــة ال يســتطيعون لهــا شــكراً، وأهــل الكتــاب 
ــة  ــة ببعث ــن مك ــرقت م ــا أش ــرون، فلم ــون ينتظ ــذ مترقب وقتئ
ــم.  ــاً منه ــا إال قلي ــا وجحدوه ــروا به ــد هللا كف ــن عب ــد ب محم
فــكان منهــم مــن أســلم فســلم، وآمــن فأمــن، وكتــب لــه األجــر 
مرتيــن فــكان اإلســام عليهــم نعمــة والمســلمون لهــم رحمــة 
وكان منهــم مــن أخــذه الكبــر والحســد، فكفــر وجحــد ومنــذ ذلك 
الحيــن وهــم يكيــدون للمســلمين كيــداً ليردوهــم عــن ديــن هللا 
فــرداً فــرداً، ســلكوا فــي ذلــك جميــع الســبل والوســائل، ونفــذوا 
مــن أجلــه مخططــات األواخــر واألوائــل، فمــرة مكــر وخديعــة 
فــي ثــوب الناصــح األميــن، ومــرة غصــب واســتعمار، تحــت 
كل ســتار، فــكل مــا يريدونــه مــن األعمــال المنكــرة، يســمونه 
حريــة، ومدنيــة وديمقراطيــة، ومــا ال يريدونــه يســمونه 

تخلــف وهمجيــة، وإرهــاب ورجعيــة".
ــة  ــر بني ــخ تغيي ــاب التاري ــي أحق ــون ف إن المســتعمرين يحاول
وذلــك  جذريــاً  طمســاً  هويتــه  وطمــس  المســلم  المجتمــع 
بســلخه عــن دينــه وإســامه وتربيــة جيــل معجــب بالحضــارة 

الغربيــة والفكــر الادينــي الماديــن ولقــد نجــح الغربيــون إلــى 
حــٍد مــا فــي أوســاط النــاس وكثيــر مــن العــوام، ولكــن وقــف 
فــي وجههــم فــي كل مــكان مــن العالــم اإلســامي العلمــاء 
ــى  ــزون بدينهــم وكرامتهــم وينظــرون إل ــن يعت ــون الذي العامل
الفكــر الدخيــل نظــرة ريبــة وكراهيــة وإنــكار، ولقــد كان 
هــؤالء العلمــاء المســلمين أكبــر عقبــة فــي وجــه الغــزو 
الفكــري؛ فلجــأ المســتعمرون عــن طريــق صنائعهــم إلــى حرب 
العلمــاء وإزاحتهــم عــن الطريــق بأســاليب مختلفــة، منهــا 
إفقــار العلمــاء حتــى ال يحصلــوا علــى لقمــة العيــش إال علــى 
حســاب كرامتهــم، وتراهــم لألســف فــي معظــم بــاد المســلمين 
أفقــر النــاس، ليــس فــي وســعهم أن يجــدوا مــا يســد رمقهــم؛ 
ــم  ــم أبنائه ــن تعلي ــاس ع ــرف الن ــك أن ينص ــن ذل ــة م والغاي
تعليمــاً دينيــاً شــرعياً وليُقضــى علــى هــذه الفئــة بانتهــاء 

ــم أحــد.  ــا يخلفه ــم ف آجاله
وأحيانــاً يمثلــون شــخصية العلمــاء فــي المســرحيات والكتــب 
والمقــاالت بأســلوب ســاخر، ويصــورون أهــل العلــم علــى أنهم 
قــوم بلهــاء طّماعــون يأخــذون وال يعطــون، وليســت عندهــم 
ثقافــة وال ذكاء. وفــي المقابــل ال نجــد مثــل هــذه النظــرة فــي 
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أتبــاع الديانــات األخــرى لرجــال الديــن عندهــم. إنــه مــن 
المؤســف حقــاً أن المســتعمرين نجحــوا إلــى حــد بعيــد فــي هــذا 
األمــر، ويجتهــدون ليــل نهــار لتجريــد العلمــاء مــن المجتمــع 
والمجتمــع منهــم، فليــس لهــم مــكان فــي الحقائــب الوزاريــة 
ــن السياســة  ــن ع ــد انفصــل الدي ــم، وق ــي سياســة وحك وال ف

ــدول اإلســامية.  ــر ال فعــاً فــي أكث
نحــن نعــرف أن عــداوة الكفــار للمســلمين قضيــة مقــررة 
محســومة، وعقيــدة راســخة معلومــة، بيّنهــا هللا فــي القــرآن 
الكريــم، وشــهد بهــا التاريــخ والواقــع األليــم، فمــن لــم يقنــع 
الــدول  بالعيــان فــي  القــران، فليشــاهد مــا يجــري  ببينــة 
ــال.  ــتعمار واالحت ــأة االس ــت وط ــن تح ــي تئ ــامية الت اإلس

فهــذه أوروبــا أرســلت إلــى بــاد اإلســام موادهــا الســامة 
وغازاتهــا الخانقــة، فخنقــت بهــا روح اإلســام، وشــّوهت 
مــرآه، وطمســت معالمــه، وهجمــت علــى اإلســام بخيلهــا 
ــن  ــت م ــا أوتي ــكل م ــارب ب ــزال تح ــه وال ت ــا، وحاربت ورجله

وآالت  والدســائس  والسياســة  والمهــارة  والخــداع  المكــر 
التخريــب والتدميــر، فعقــدت المؤتمــرات تلــو المؤتمــرات، 
وأبرمــت المعاهــدات تلــو المعاهــدات، وأرســلت جمعيــات 
وعرضــاً،  طــوالً  البــاد  أطــراف  فــي  ووزعتهــا  التبشــير 
وأجــرت أنهــاراً وجــداول مــن أنــواع المســكرات فــي المدائــن 

والقــرى لتجفيــف العقــول ومســخ النفــوس.
ــواب  ــوى، وفتحــت أب ــات اله ــن بن ــراراً م ــاً ج ــزت جيش وجه
البــاد  أنحــاء  فــي  والفجــور علــى مصارعهــا  المراقــص 
واكتســاح  النســل  وإفســاد  األعمــار  لقصــف  اإلســامية؛ 
الجيــوب. واســتحوذت علــى مــوارد الثــروة العموميــة فأفقــرت 
العبــاد وأقفــرت البــاد؛ فثقلــت وطــأة البــؤس والشــقاء علــى 
البشــرية. فعلــت كل ذلــك وغيــره ضــد اإلســام لكــن بعنــوان 
التمــدن ومقتضيــات الحضــارة ومقاومــة الوحشــية والهمجيــة 

واإلرهــاب.
إن عــداء الكفــار لإلســام والمســلمين ســنّة متوارثــة بينهــم، 

ففــي  وشــعائره،  اإلســام  أهــان  مــن  كل  يشــجعون  وهــم 
صيــف 2007 التقــى الرئيــس األميركــي وقتهــا جــورج بــوش 
ــن  ــن األميركيي ــن المذيعي ــرة م ــاوي عش ــب البيض ــي المكت ف
والمعروفيــن بهجومهــم علــى اإلســام، نيــل بورتــز كان مــن 
أبــرز المشــاركين فــي اللقــاء مــع بــوش -وهــو مذيــع مشــهور 
بعدائــه لإلســام والمســلمين- شــّن بعــد اجتمــاع البيــت األبيض 
بأيــام، هجومــاً الذعــاً وغيــر مهــذب وال مبــرر ضد المســلمين، 
واصفــاً إياهــم بالـ"الصراصيــر"، ألنهــم يصومــون فــي نهــار 
ــه،  ــي يقدم ــج إذاع ــي برنام ــل ف ــي اللي ــون ف ــان، ويأكل رمض
وكان قــد وصــف اإلســام قبلهــا بأنــه "فيــروس مميــت، 
ينتشــر فــي جميــع أنحــاء أوروبــا والعالــم الغربــي"، مضيفــاً 
"ســوف ننتظــر طويــاً جــداً حتــى نطــّور لقاحــاً لنكافحــه بــه".

الرئيــس الفرنســي ســاركوزي شــن حربــاً ضروســاً علــى 
الحجــاب حيــن كان وزيــراً للداخليــة ممــا أدى فــي نهايــة 
المطــاف لحرمــان طالبــات فرنســيات مســلمات مــن حقهــن فــي 

التعليــم تحــت ذريعــة أن علمانيــة الــدول تتناقــض مــع الرمــوز 
الدينيــة، فــي حيــن كان الطــاب ولعقــود يتمتعــون بحقهــم فــي 

ــا. ارتــداء الصلبــان ولبــس قبعــة الكيب
فــي صيــف 2010 قامــت المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل 
صاحــب  فيســترغارد  كيــرت  الدانماركــي  الرســام  بتكريــم 
محمــد صلــى هللا  للنبــي  المســيئة  الكاريكاتيريــة  الرســوم 
عليــه وســلم بتســليمه جائــزة حريــة الصحافــة فــي ختــام 
ــة: إن  ــن، قائل ــي برلي ــام ف ــائل اإلع ــول وس ــة ح ــدوة دولي ن
ــا  ــى أن "أوروب ــة فيســترغارد هــي الرســم، مشــددة عل مهم
هــي المــكان الــذي يســمح فيــه لرســام كاريكاتيــر برســم شــيء 
كهــذا"، مضيفــة: "إننــا نتحــدث هنــا عــن حريــة التعبيــر 
وحريــة الصحافــة". فيســترغارد حصــل علــى جائــزة التقديــر 
"اللتزامــه الراســخ بحريــة الصحافــة والــرأي وشــجاعته فــي 
الدفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة علــى رغــم التهديــدات بأعمــال 

ــوت". ــف والم العن

إن لم تأتوا للديموقراطية ..  

أتينا لكم بها ..!  
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ــي 2007/6/16  ــة ف ــث الثاني ــا إليزابي ــة بريطاني ــت ملك أعط
ســلمان رشــدي صاحــب كتــاب آيــات شــيطانية المســيء بشــدة 
لإلســام لقــب الفــارس )ســير(، فــي إطــار منحهــا ســنوياً 

ــا. ــراً إلنجازاته ــخصيات تقدي ــن الش ــة م ــمة لمجموع أوس
هــذه نمــاذج لمواقــف مــن شــخصيات غربيــة رســمية تظهــر 
حفــزت  والتــي  الموبــوءة  األجــواء  مــن  جانبــاً  بوضــوح 
وشــجعت عديديــن علــى اإلســاءة إلــى اإلســام وحرماتــه.
ومــن صفحــات التاريــخ تذكــروا الجرائــم الشــنيعة، والعظائــم 
الفظيعــة، التــي ارتكبهــا النصــارى فــي األندلــس، أجبــروا 
ــس،  ــى كنائ ــوا مســاجدهم إل ــى التنصــر، وحّول المســلمين عل

ــة والمصاحــف.  ــب الديني ــوا الكت وأتلف
ــارى  ــنها النص ــي ش ــرى الت ــة الكب ــروب الصليبي ــروا الح تذك
علــى الشــرق اإلســامي طيلــة قرنيــن مــن الزمــان، كــم 
ارتكبــوا فيهــا مــن المذابــح. ففــي الحملــة األولــى فقــط أبــادوا 
أهــل أنطاكيــة، وذبحــوا فــي القــدس أكثــر مــن ســبعين ألفــاً مــن 

ــار المســلمين. ــوا دي المســلمين، وخرب
إن أعــداء اإلســام فــي أحقــاب التاريــخ بذلــوا أقصــى جهودهــم 
يكنــون  إنهــم  نــوره.  ديــن هللا وإطفــاء  فــي ســبيل محــو 
الكراهيــة العميــاء لهــذا الديــن، وقــد وقفــوا فــي وجــه الديــن 
وقفــة العــداء والكيــد وحاربــوه بشــتى الوســائل والطــرق حرباً 
ــوا ليــل نهــار  ــم تضــع أوزارهــا حتــى اليــوم، وعمل شــعواء ل
ــاً منهــم أن هــذا  ــي ســبيل البحــث عــن طــرق تشــويهه؛ ظن ف
ســيُوقف التحــول المتواصــل إلــى اإلســام. إنهــم يدســون 
ويكيــدون محاوليــن القضــاء علــى هــذا الديــن القويــم، ولكنهــم 
فشــلوا فــي هــذه األمنيــة فشــاً ذريعــاً ألن نــور هللا ال تطفئــه 
ــدر هللا أن  ــرى ق ــد ج ــد. لق ــار والحدي ــه الن ــواه وال تطمس األف
يظهــر هــذا الديــن القويــم فــكان مــن المحتــم أن يكــون. ومــا 
تــزال لهــذا الديــن أدوار فــي تاريــخ البشــرية يؤديهــا ظاهــراً 
ــف  ــذي ال تق ــد هللا ال ــاً لوع ــإذن هللا تحقيق ــه ب ــن كل ــى الدي عل
ــد  ــوة والكي ــن الق ــوا م ــا بلغ ــل مهم ــد المهازي ــه جهــود العبي ل

ــل.  والتضلي
ــة تتعامــل مــع  ــا شــريعة ســمحة فطري ــزل إلين ــى أن ــاهلل تََعالَ ف
اإِلنَســان فــي كل زمــان، ومــكان، فــي كل بيئــة ببســاطة، 
ووضــوح ويســر، وهكــذا يجــب أن ننظــر دائمــاً إلــى هــذا 
الديــن، وإلــى هــذه الشــريعة، ونحمــد هللا تبــارك وتعالــى أنــه 

ــا.  ــا إلين أنزله
ــوا  ــى المســلمين زمــان ضعف ــوم عل لألســف الشــديد جــاء الي
ــن  ــم، وع ــة عقيدته ــن حماي ــهم، وع ــة أنفس ــن حماي ــه ع في
حمايــة  وعــن  أرضهــم،  حمايــة  وعــن  نظامهــم،  حمايــة 
أعراضهــم وأموالهــم وأخاقهــم. وحتــى عــن حمايــة عقولهــم 
وإدراكهــم ! وغيّــر عليهــم أعداؤهــم الغالبــون المحتلــون 
كل معــروف عندهــم، وأحلــوا مكانــه كل منكــر فيهــم، كل 
منكــر مــن العقائــد والتصــورات، ومــن القيــم والموازيــن، 
والقوانيــن،  األنظمــة  ومــن  والعــادات،  األخــاق  ومــن 
ــن كل  ــري م ــح والتع ــاد والتوق ــال والفس ــم االنح ــوا له وزين
خصائــص "اإلنســان". ووضعــوا لهــم ذلــك الشــر كلــه تحــت 
ــة"  ــدم" و"التطــور" و"العلماني ــة مــن "التق ــات براق عنوان
و"تحطيــم  و"التحــرر"  و"االنطــاق"  و"العلميــة" 

تلــك  آخــر  إلــى  و"التجديــد"...  و"الثوريــة"  األغــال" 
باألســماء  "المســلمون"  وأصبــح  والعناويــن.  الشــعارات 
وحدهــا مســلمين وباتــوا غثــاء كغثــاء الســيل ال يمنــع وال 
ــوم.  ــلمين الي ــأن المس ــاء ش ــد العلم ــف أح ــذا وص ــع. هك يدف
ــا ال تســتطيع أن تنســى  ــد المستشــرقين: "إن أوروب ــال أح ق
ــام  ــرون واإلس ــدة ق ــه ع ــس ب ــت تح ــذي ظل ــزع ال ــك الف ذل
والغــرب  الشــرق  مــن  الرومانيــة  االمبراطوريــة  يجتــاح 
والجنــوب". وقــال آخــر محــذراً قومــه مــن عــودة الجهــاد إلــى 
نفــوس المســلمين: "إن الشــعلة التــي أوقدهــا محمــد ـ ونحــن 
نقــول: صلــى هللا عليــه وســلم ـ فــي قلــوب أتباعــه لهــي شــعلة 
ــد العــدو أشــياعه  ــك جنّ ــاء". مــن أجــل ذل ــة لانطف ــر قابل غي
مــن العلمانييــن ودعــاة التغريــب لطمــس روح الجهــاد الــذي 
ال يمكــن لهــم طمســه مهمــا أوتــوا مــن حيلــة وهللا غالــب علــى 

أمــره. 
احتلــت أمريــكا بادنــا بحجــة إرســاء الديمقراطيــة بهــا، وبــا 
شــك إن صفقــة الديمقراطيــة الغربيــة باتــت خاســرة فــي 
أرضنــا عنــد شــعب يعــرف كيــف يحكــم نفســه بنفســه فــي ظــل 

ــوارف.  اإلســام ال
 إن بادنــا قدمــت فــي ســبيل اإلســام كل غــاٍل ورخيــص 
ــط  ــون يرتب ــة كمــا يقول ــام الديمقراطي ونفــٍس ونفيــس وإن قي
ــة  ــة" فالديمقراطي ــا "العلماني ــية أهمه ــروط أساس ــر ش بتوف
ــة  ــم الديني ــة تجــاه القي ــة الدول ــى حيادي ــم عل ــاة قائ نظــام للحي
واألخاقيــة انطاقــاً مــن قاعــدة أساســية للبنــاء الديمقراطــي 
ــي  ــق ف ــراد المطل ــدة" أي حــق األف ــة العقي ــي "حري ــل ف تتمث
تبنــي مــا يشــاؤون مــن عقائــد دون تدخــل مــن أحــد، ودونمــا 
تأثيــر علــى مســار المجتمــع والدولــة، وذلــك النــدراج العقيــدة 
ضمــن الخيــارات الفرديــة التــي ال يجــوز للدولــة التدخــل 
ــرب  ــة الغ ــن ديمقراطي ــتان بي ــوال. فش ــن األح ــال م ــا بح فيه

ــام.  ــريعة واإلس ــة الش ــال وقداس واالنح
ــي  ــاني. ربان ــي إنس ــم ربان ــام عال ــده اإلس ــذي يري ــم ال العال
بمعنــى أنــه يســتمد كل مقوماتــه مــن توجيــه هللا وحكمــه، 
ــه  ــه. وإنســاني بمعنــى أن ويتجــه إلــى هللا بــكل شــعوره وعمل
يشــمل الجنــس اإلنســاني كلــه - فــي رحــاب العقيــدة - وتــذوب 
ــه فواصــل الجنــس والوطــن واللغــة والنســب. وســائر مــا  في
ــو  ــذا ه ــان. وه ــدة اإليم ــز إنســاناً عــن إنســان، عــدا عقي يمي
ــى  ــم عل ــه اإلنســان الكري ــش في ــق أن يعي ــع الائ ــم الرفي العال

ــن روح هللا.  ــة م ــه نفح ــن كيان هللا، المتضم
ــدة حــب، ونظــام يســتهدف أن  إن اإلســام ديــن ســام، وعقي
يظلــل العالــم كلــه بظلــه، وأن يقيــم فيــه منهجــه، وأن يجمــع 
النــاس تحــت لــواء هللا أخــوة متعارفيــن متحابيــن. وليــس 
هنالــك مــن عائــق يحــول دون اتجاهــه هــذا إال عــدوان أعدائــه 
عليــه وعلــى أهلــه. فأمــا إذا ســالموهم فليــس اإلســام براغــب 
فــي الخصومــة وال متطــوع بهــا كذلــك! وهــو حتــى فــي 
حالــة الخصومــة يســتبقي أســباب الــود فــي النفــوس بنظافــة 
الســلوك وعدالــة المعاملــة، انتظــاراً لليــوم الــذي يقتنــع فيــه 
خصومــه بــأن الخيــر فــي أن ينضــووا تحــت لوائــه الرفيــع. وال 
ييــأس اإلســام مــن هــذا اليــوم الــذي تســتقيم فيــه النفــوس، 

فتتجــه هــذا االتجــاه المســتقيم. ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
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ضرورة..
اجلهاد اإلعالمي

إعداد: عطاء هللا آخندزاده

تنوعــت وســائل اإلعــام فــي وقتنــا الحاضــر بشــتى األشــكال، 
فمنهــا الراديــو، والتلفــاز، والمحطــات الفضائيــة، واإلنترنــت 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي، والجرائــد، والكتــب، والندوات 
ــة  ــا هــذا ســنتحدث عــن أهمي ــة، وغيرهــا. فــي مقالن اإلعامي
اإلعــام ودوره اإليجابــي فــي التأثيــر علــى المجتمــع ومــا هــي 

قدرتــه علــى التأثيــر.
ــر  ــل الخب ــي نق ــام ف ــائل اإلع ــاً دور وس ــا طبع ــى علين ال يخف
والحــدث إلــى كل أنحــاء العالــم، ممــا يزيــد التعاطــف والتعــاون 
ــض  ــا بع ــي منه ــي تعان ــكات الت ــل المش ــي ح ــر ف ــن البش بي
ــام  ــائل اإلع ــض وس ــتطاعت بع ــتان اس ــي أفغانس ــاد. فف الب
ــذي يتعــرض  ــم ال النزيهــة أن تنقــل صــورة االضطهــاد والظل
لهمــا الشــعب األفغانــي مــن قبــل االحتــال األميرکــي ، وزيــادة 

ــا. ــة حلّه ــة ومحاول ــة األفغاني ــاس بالقضي وعــي الن
ــة الموســومة  ــه النوني ــي قصيدت ــم رحمــه هللا ف ــن القي ــال اب ق

ــة: ــة الناجي ــي االنتصــار للفرق ــة الشــافية ف بالكافي
هذا ونصر الدين فرض الزم  ال للكفاية بل على األعيان
بيد وإما باللسان فإن عجز    ت فبالتوجه والدعا بجنان

إن جهادنــا ضــد العــدّو علــى األرض ليــس حربــاً نظاميــة، 
بــل حــرب عصابــات تعتمــد علــى المبــادرة والعمــق الشــعبي، 
ــة  ــر نظامي ــاً غي ــة حرب ــا اإلعامي ــون حربن ــد أن تك ــك الب كذل
تعتمــد علــى المبــادرة الشــعبية، أي تعتمــد علــى كل واحــد مــن 
أبنــاء األمــة وبأبســط الوســائل الممكنــة، فــإن كان هنالــك مــن 

ــا  ــم وإنم ــن يوجهك ــروا م ــا تنتظ ــر، وإال ف ــو خي ــه فه يوجه
ــام  ــال القي ــن خ ــي م ــاد اإلعام ــى الجه ــادروا إل ــوا وب انطلق
بمــا تملكــون مــن قــدرات وإمكانيــات مهمــا بــدت صغيــرة 
أو محــدودة، فــإن أهــم مــا يميــز اإلعــام الجهــادي اليــوم 
ــرى  ــة الكب ــات اإلعامي ــه إعــام يقــف فــي مواجهــة الماكن أن
المنحــازة ضــد جهادنــا، وال تتوقعــوا أن تفتــح لكــم إحــدى 
الوســائل اإلعاميــة أبوابهــا كــي تمارســوا هــذا اإلعــام، بــل 
ــا حيــث اســتطعنا،  ــا أن نخلــق مثــل هــذه الوســيلة بأيدين علين

ــة. ــا هــو وســيلة إعامي ــكل واحــد من وإال ف
ــد هــو أن أؤكــده أن جهــاد الكلمــة، وتفعيــل اإلعــام  ومــا أري
الجهــادي، هــو أحــد أشــكال الجهــاد، وهــذا يعنــي أن اإلعــام 
الجهــادي اليمكــن إلغــاؤه أو تأجيلــه أو إهمالــه، مهمــا كانــت 
والجهــاد  اإلســامية.  األمــة  حــال  كان  ومهمــا  الظــروف، 
اإلعامــي ضــد المنافقيــن ال يســقط بحــال، وأيــة مجموعــة لــن 
تحقــق التمكيــن إال إذا اســتوفت أنــواع الجهــاد الثاثــة، وحتــى 
أصحــاب األعــذار ال يســقط عنهــم هــذا النــوع مــن الجهــاد مــا 
اســتطاعوا، ورحــم هللا تعالــى الحافــظ ابــن حجــر إذ يقــول فــي 
ــار  ــاد الكف ــس جه ــاً أن جن ــق أيض ــاد: والتحقي ــة الجه فريض
ــه  ــه وإمــا بقلب ــى كل مســلم إمــا بلســانه وإمــا بمال متعيــن عل

ــم . وهللا أعل

■ تعريف اإلعام:
اإلعــام لغــة: مــن أعلــم، أي قــام بالتعريــف واإلخبــار لغيــره 
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ــر أي  ــا الخب ــم فان ــول العــرب أعل ــك تق ــر، لذل ــم أي أخب وأعل
أخبــره بــه .

واصطاحــاً: هــو انتقــال معلومــة بيــن األفــراد بواســطة فرد أو 
جماعــة بحيــث تنتشــر فتصبــح لهــم لغــة للتفاهــم، واصطاحــاً 

للتعامــل، ووســيلة للمشــاركة .
بيــن  االتصــال  بمثابــة  المعاصريــن:  عنــد  اإلعــام  وأمــا 
)الجمهــور( عــن طريــق  والمســتقبل  )إعامــي(  المرســل 
ــن  ــة م ــالة اإلعامي ــطتها الرس ــل بواس ــة تنق ــيلة إعامي وس
طــرف آلخــر. ويعّرفــه زيــدان عبــد الباقــي بأنــه: تزويــد 
الجماهيــر بأكبــر قــدر مــن المعلومــات الصحيحــة أو الحقائــق 

والواضحــة. الثابــت 
وهــو "نشــر المعلومــات بعــد جمعهــا وإنتقائهــا ". وهــو 
"اإلقنــاع عــن طريــق المعلومــات والحقائــق واألرقــام". وهــو 
"التعبيــر الموضوعــي لعقليــة الجماهيــر ولورحهــا وميولهــا 
واتجاهتهــا فــي نفــس الوقــت، وهــو ليــس تعبيــراً ذاتيــا مــن 

ــب اإلعــام". جان

■ اإلعام الجهادي:
مــن  اإلعــام، وجــزء  فــرع عــن  هــو  الجهــادي  اإلعــام 
اإلســامي. اإلعــام  عنــد  قليــاً  ســنقف  ولــذا  منظومتــه، 

تعريف اإلعام اإلسامي:
مــن الممكــن أن نتبنــى أي تعريــف ســابق لإلعــام مــع تقييــده 
بمراعــاة الضوابــط الشــرعية فمثــاً اإلعــام اإلســامي: هــو 
ــت الســليمة  ــة أو المعلومات ــار الصحيح ــاس باألخب ــد الن تزوي
والحقائــق الثابتــة عــن الديــن اإلســامي والتــي تســاعدهم 
ــرض  ــع بغ ــن الوقائ ــة م ــي واقع ــب ف ــن رأي صائ ــى تكوي عل

ــى الســلوك . ــر عل ــاع والتأثي االقن

■ حكم اإلعام اإلسامي:
حكــم اإلعــام باعتبــاره منظومــة كاملــة متخصصــة، هــو 
فــرض كفائــي لــو قــام بعــض النــاس بــه ســقط التكليــف عــن 
اآلخريــن، علــى أن هــذا الفــرض يصبــح عينيــاً علــى المســلم 
الــذي يتصــدر للعمــل فــي المؤسســات اإلعاميــة وكذلــك علــى 
الــذي أكمــل الدراســة اإلعاميــة كليــة أو معهــداً أو الــدورات 
اإلعاميــة، كمــا أنــه مــن الواجــب علــى الــدول اإلســامية أن 
تتبنــى اإلعــام اإلســامي فــي مؤسســاتها اإلعاميــة، ونؤكــد 
أن هــذا التبنــي ال يعنــي التبعيــة واالنقيــاد للحاكــم ذاتــه، 
فاإلعــام اإلســامي يتســم باالســتقالية والحريــة ويبتعــد 
ــد  ــي ي ــون ف ــن أن يك ــز، وال يمك ــة والتحي ــاً عــن المداهن تمام
الســلطة للتحكــم فــي النــاس أو التمويــه عليهــم أو تســخيرهم 
ــي  ــات ف ــن دعاي ــدث م ــا يح ــو م ــى نح ــم عل ــب بعقوله واللع
ــل اإلعــام أداة للضغــط  ــي تجع ــة الت النظــم السياســية الطاغي
ــتمالي أو  ــام االس ــمى باإلع ــا يس ــو م ــزام وه ــر واإلل والقس
التطويعــي لتســخير الجماهيــر لتنفيــذ سياســات معينــة ، ومنــه 
ــي يســتمد  يمكــن أن نشــبه النظــام اإلعامــي بالنظــام القضائ
قوتــه وصاحيتــه مــن التشــريع اإلســامي مباشــرة وإن كان 
تنظيمــه اإلداري ومصــادره الماليــة مــن الســلطة الحاكمــة 

ــه الســلطة الرابعــة. ــق علي ــا يطل ومــن هن

■ أهمية وسائل االتصال:
لوســائل االتصــاالت العديــد مــن الفوائــد التــي يمكــن لــكّل 
ــن  ــن م ــب معيّ ــر بجان ــكل أو بآخ ــط بش ــا أن ترتب ــدة منه واح

ــد: ــذه الفوائ ــرز ه ــي أب ــا يل ــان، وفيم ــب اإلنس جوان

ــّن  ــة أن يطمئ - يمكــن مــن خــال وســائل االتصــاالت المختلف
اإلنســان علــى اآلخريــن مّمــن تربطــه بهــم عاقــات حميمــة؛ 
فوســائل االتصــال ال تعــرف العوائــق المكانيــة فضــاً عــن 
الزمانيــة؛ إذ يمكــن التراســل والتواصــل فــي أوقــات مختلفــة، 
عــن  يبعــدان  مكانيــن  ومــن  راحتــه،  حســب  طــرف  وكّل 

بعضهمــا آالف الكيلــو متــرات.
ــائل التواصــل  ــداً وس ــاالت وتحدي ــائل االتّص ــن خــال وس - م
االجتماعــي يمكــن لإلنســان التعــّرف إلــى كافّــة األحــداث 
ــة  ــس لحظ ــي نف ــم، وف ــاع العال ــف بق ــي مختل ــي تجــري ف الت
وقوعهــا، وليــس هــذا فحســب؛ بــل يمكــن أن يطّلــع اإلنســان 
علــى التحليــات الخاصــة بهــذه األحــداث لــكّل شــخص مهتــم.

ــن لإلنســان  ــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، يمك - م
ــد مــن األمــور  ــر وتحســين العدي ــى تطوي أن يعمــل جاهــداً عل
المختلفــة التــي يمكــن أن تســاعده علــى تطويــر حياتــه؛ 

كاكتســاب المهــارات الجديــدة –علــى ســبيل المثــال-.
ــادل  ــن لتب ــاك تفاعــل مــع اآلخري ــون هن ــن أيضــاً أن يك - يمك

ــع المتنّوعــة. ــي المواضي ــة ف ــر المختلف ــات النظ وجه
ــا وســائل االتصــاالت، نشــر  ــي تتيحه ــد الت ــم الفوائ ــن أه - م
ــا،  ــة له ــات الدعائي ــل الحم ــاص، وعم ــروع الخ ــرة المش فك
بأقــّل التكاليــف، وبطريقــة تضمــن وصــول هــذه الحمــات 

ــاس. ــاف الن ــف أصن ــى مختل ــة إل الدعائي
ــاب  ــاالت اكتس ــل واالتص ــائل التواص ــال وس ــن خ ــن م - يمك
المجــاالت  وفــي  المختلفــة  المعلومــات  مــن  كبيــر  عــدد 
ــان،  ــد اإلنس ــة عن ــادة الثقاف ــى زي ــل عل ــا يعم ــة، مّم المتنّوع
ــة. ــا مختلف ــن قضاي ــه م ــدث حول ــا يح ــه إزاء م ــادة وعي وزي

■ وظائف اإلعام اإلسامي:
- وظيفــة دعويــة: حيــث يســعى اإلعــام اإلســامي إلــى نشــر 
عقيــدة التوحيــد كمــا يتبنــى الدعــوة إلــى العبوديــة الخالصــة 
هلل وحــده دون ســواه، ونبــذ كل مظاهــر الشــرك وكشــف 
ــام  ــداء اإلس ــات أع ــن مفتري ــدة م ــر العقي ــت وتحري الطواغي
الباطلــة  العقائــد  وكشــف  مخالفــات  مــن  بهــا  علــق  ومــا 

ــوة. ــام دع ــكل اإلع ــة، ف والضال
- وظيفــة إخباريــة: حيــث ينقــل األخبار والمعلومــات واألحداث 
والوقائــع، ويتبنــى قضايــا المســلمين ويرزهــا ويحللهــا ويقــدم 
الحلــول المناســبة لهــا وفــق المنظــور اإلســامي مــع االهتمــام 

بقضايــا األقليــات المســلمة فــي العالــم.
- وظيفــة علميــة وتربويــة: ترمــي إلــى االرتقــاء باهتمامــات 
ــاس والســمّو بعقولهــم ووجدانهــم وســلوكهم، وتزويدهــم  الن
بعلــوم الشــريعة وغيرهــا مــن العلــوم النافعــة، وإشــاعة 
الرفيعــة  وقيمهــا  الســامية  بمبادئهــا  اإلســامية  المفاهيــم 



مجلة الصمود | العدد ]115[ - محرم 1437هـ / أكتوبر 2015م34

وغــرس المعانــي التربويــة واألخاقيــة التــي جــاءت بهــا 
الشــريعة اإلســامية لبنــاء جيــل إيمانــي قــادر علــى النهــوض 

برســالة اإلســام.
- وظيفــة اجتماعيــة: تعمــل علــى بنــاء الشــخصية اإلســامية 
المجتمــع  وبنــاء  والقويــة  والمبدعــة  المفكــرة  المتوازنــة 
تجــاه  اإلنســاني  الشــعور  وتعميــق  والمتكامــل  المتماســك 
اآلخريــن مــع بــث روح األلفــة والمــودة والتعــارف والتآلــف 
الروابــط  وتقويــة  المســلمين  ســائر  بيــن  واالنســجام 
االجتماعيــة بينهــم ومناصــرة المســتضعفين والعمــل علــى 
ــن  ــم فم ــام بشــؤون المســلمين أصــل عظي ــم، فاالهتم إنصافه
ال يهتــم بأمــر المســلمين فليــس منهــم. والتأكيــد علــى أن 
كرامــة اإلنســان مصانــة وحريــة الفــرد مكفولــة وحمايــة 
المجتمــع اإلســامي مــن إفــرازات المجتمعــات الغربيــة بتعريــة 
ــة  ــانية والمبني ــة لإلنس ــا المنافي ــة بمفاهيمه الحضــارة الغربي
علــى األنانيــة والعلمانيــة الناتجــة عــن فصــل الديــن عــن 
ــة والتــي  ــاة وفصــل األخــاق عــن التربي ســائر مجــاالت الحي
ــم  ــى تراك ــير إل ــع يش ــإن الواق ــا ف ــات نجاحه ــت إثب وإن حاول
األزمــات النفســية واألخاقيــة وحتــى السياســية واالقتصاديــة 
بســبب هــذه المفاهيــم؛ وهــذه الوظيفــة تراعــي أيضــا الجانــب 
الترفيهــي فــي الوســائل اإلعاميــة بمــا يتوافــق مــع الضوابــط 

الشــرعية.

■ أهمية اإلعام الجهادي:
 لــو تأملنــا طبيعــة المعــارك الجهاديــة مــع العــدو اليــوم 
تعتمــد  والتــي  العصابــات،  حــرب  علــى  تقــوم  لوجدناهــا 
ــي  ــا ف ــة، كم ــلحة الخفيف ــرة واألس ــات الصغي ــى المجموع عل
ــذه المجموعــات  ــا أن ه ــر لوجدن ــا أكث ــو تأملن أفغانســتان، ول
حتــى تكــون مقاتلــة نموذجيــة فــي هــذا الزمــن – زمــن 
 – والفضائيــات  واإلنترنــت  الحــدود  عابــرة  التكنولوجيــا 
باتــت تحتــاج باإلضافــة إلــى األســلحة الخفيفــة والقنابــل، 
إلــى أســلحة التقــل أهميــة عنهــا، إنهــا الكاميــرا والحاســوب 
وشــبكة االنترنــت، لتســجيل وتصويــر العمليــات الجهاديــة 
ورســائل القــادة الجهادييــن وبثهــا للــرأي العــام، فتوثيــق هــذه 
ــه عمــاً ال يقــل  ــات بحــد ذات ــات وكــذا خســائر العــدّو ب العملي
ــات وإحــداث هــذه الخســائر،  ــام بهــذه العملي ــة عــن القي أهمي
فكــم مــن عمليــة بطويلــة ضــد العــدو األمريكــي والحلــف 
األطلســي فــي أفغانســتان والعــراق أو.. لــم يســتفد منهــا 
ــق كمــا ينبغــي!  ــم توث ــاً ألنهــا ل كمــا ينبغــي سياســياً وإعامي
وهــذا تــرك العــدو األمريكــي حــراً بالكــذب بشــأنها، والتغطيــة 
عليهــا، بحكــم ســيطرته ونفــوذه فــي وســائل اإلعــام العالميــة 

والعربيــة، الرســمية وغيــر الرســمية.
يقــول أحــد الباحثيــن: المهــم فــي هــذا الزمــن الــذي أصبحــت 
صناعــة الــرأي العــام فيــه تتــم علــى يــد الــدول الكبــرى، 
ــد  ــى ي ــةً الحــدود، وعل ــم ســيطرتَها متعدي ــد أن تحت ــي تري الت
العمــل  يترابــط  المهــم أن  الطــرف األمريكــي الصهيونــي، 
ــى،  ــٍت مض ــن أي وق ــر م ــة أكث ــة اإلعامي ــاِوم بالمقاوم المق
ــدر  ــاً، بق ــيُّ مقاتِ ــا، واإلعام ــُل إعاميًّ ــح المقاتِ ــوم أصب فالي
مــا تمــددْت ُرقعــة الميــدان وســاحة المعركــة مــن األرض إلــى 

الفضائيــات إلــى الفضــاء االفتراضــي علــى اإلنترنــت. ويقــول 
المحلــل الصحفــي إبراهيــم علــوش: ال ينتصــر المقــاوم إْن 
ــوٍن  ــاج لغصــن زيت ــة ال تحت ــاالً؛ فالبندقي ــا فعَّ ــن إعاميًّ ــم يك ل
- كمــا زعمــوا - بــل لكاميــرا فيديــو، ولموقــٍع علــى اإلنترنــت 
ــا مــن يظــن أنَّ المعركــة  ولفضائيــة مقاومــة، فــإذا كان مخطئً
يمكــن كســبها باإلعــام وحــده، فإنــه يخطــئ أيًضــا مــن ال 
ــو وجهــاز حاســوب،  ــرا فيدي ــه كامي ــب بندقيت ــى جان ــل إل يجع
ــط  ــس فق ــٍد، ولي ــدة ُصُع ــى ع ــا عل ــدو يهاجمن ــةً أنَّ الع خاص
ــد، وليــس  ــى عــدة صع ــاوم عل ــك يجــب أن نق عســكريًّا، ولذل
ــد  ــن المجاه ــي ذه ــخ ف ــي أن يترسَّ ــذا ينبغ ــط عســكريًّا، ول فق
ــارب. ــة والحاســوب المح ــة المقاتل ــوم البندقي ــي مفه اإلعام

■ تعريف اإلعام الجهادي:
ــر  ــد الجماهي ــه تزوي ــادي: بأن ف اإلعــام الجه ــرِّ ــن أن نع يمك
بحقائــق الجهــاد ومقاصــده وآثــاره، ونقــُل األخبــار والوقائــع 
ومنضبطــة  بصــورة صحيحــة  بــه  المتعلقــة  والمعلومــات 
رّد  وكذلــك  وخارِجهــا،  اإلســامية  األمــة  داخــل  وموثقــة 
ــار حولــه للطعــن  الشــبهات واالفتــراءات والشــائعات التــي تُث

ــه. ــه أو دعِم ــلمين ألدائ ــز المس ــه، وتحفي ــي أهل ــه وف في

■ قواسم مشتركة:
ِمــَن الـــُمسلَّم بــه أن اإلعــام والجهــاد والمقاومــة كاهمــا مــا 
ُشــِرعا إال ليحقِّقــا مقاصــَد الشــريعة اإلســامية المبنيــة علــى 
ــن أهــم  ــيلتان م ــب المصالــح وَدْرء المفاســد، وهمــا وس جل

ــُل اآلخــر. ــا يكاِم ــك، وإنَّ أحدهم ــق ذل وســائل تحقي
وكذلــك يتبنــى أحُدهمــا مفاهيــم اآلخــر، ولــذا فإنهمــا يشــتركان 

فــي قواســَم عــدة منهــا:
وســلم  عليــه  صلــى هللا   - الرســول  مغــازي  كل  فــي   -  1
- لــم يحــارب المســلمون أمــةً أو شــعبًا أو جماعــةً، وإنمــا 
حاربــوا قــوى الشــر التــي كانــت تَُحــول دون وصــول رســالة 
اإلســام إلــى تلــك األمــم مــن شــعوب وجماعــات، فقــد حــارب 
ــوا أهــَل مكــة؛  ــم يحارب ــة الكفــر فــي مكــة، ول المســلمون أئِم
ــام  ــائل اإلع ــم وس ــن أه ــبيل هللا م ــي س ــاُد ف ــدَّ الجه ــذا ُع ول
اإلســامي؛ ذلــك أنَّ الجهــاد يزيــل قــوى الكفــر والطغيــان التــي 
تحــول دون وصــول الهــدي اإلســامي إلــى بلدانهــا، وهــذا مــا 
يمهِّــد الطريــَق لإلعــام اإلســامي ليقــول كلمتــه عبــر الوســائل 

ــة. ــة المختلف اإلعامي
ــامية  ــوة اإلس ــر الدع ــٌر الزم لنش ــبيل هللا أم ــي س ــاُد ف فالجه
وإقامــة الشــريعة؛ ولذلــك جعلــه هللا تعالــى ِمــن فرائــض الديــن 
وشــعائره؛ قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿ ُكتِــَب َعلَْيُكــُم اْلقِتَــاُل َوُهــَو 
ــْم َوَعَســى  ــٌر لَُك ــَو َخْي ــْيئًا َوُه ــوا َش ــْم َوَعَســى أَْن تَْكَرُه ــْرهٌ لَُك ُك
ُ يَْعلَــُم َوأَْنتُــْم اَل تَْعلَُمــوَن ﴾  أَْن تُِحبُّــوا َشــْيئًا َوُهــَو َشــرٌّ لَُكــْم َوهللاَّ

ــرة: 216[. ]البق
2 - مــن الثَّابــت أنَّ اإلعــاَم اإلســامي والدعــوة إلــى ســبيل هللا 
ــا والهــدف األســمى لجهــاد المؤمنيــن، كمــا  همــا الغايــةُ العلي
أنَّ توفيــر منــاخ الحريــة وعــدم اإلكــراه كان الشــغل الشــاغل 
لإلســام والمســلمين، ومــا كان الجهــاد إالَّ ســبياً لبلــوغ تلــك 
الغايــة الســامية بإتاحــة جــو مائــم لحريــة اإلعــام، ولــم يكــن 
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ــي  ــَراهَ فِ ــى: ﴿ اَل إِْك ــال تعال ــاق اإلســام، ق ــى اعتن ــراه عل لإلك
ــيِّ ﴾ ]البقــرة: 256[، وقولــه  ــَن اْلَغ ْشــُد ِم ــَن الرُّ ــْد تَبَيَّ يــِن قَ الدِّ
تعالــى: ﴿ َولـَـْو َشــاَء َربُّــَك آَلَمــَن َمــْن فـِـي اأْلَْرِض ُكلُُّهــْم َجِميًعــا 
ــَن ﴾ ]يونــس: 99[،  ــوا ُمْؤِمنِي ــاَس َحتَّــى يَُكونُ ــِرهُ النَّ ــَت تُْك أَفَأَْن
ــع اإلكــراه علــى البقــاء علــى  بــل علــى العكــس كان قتــاالً لَِمْن
لتبليــغ  الفرصــة  وإتاحــة  والعــدوان  الظلــم  الكفــر، ومنــع 
ســالة مهمــا كلَّــف األمــُر ذلــك مــن جهــد، ﴿ َوقَاتِلُوُهــْم َحتَّــى  الرِّ
َ بَِمــا  ِ فـَـإِِن اْنتََهــْوا فـَـإِنَّ هللاَّ يــُن ُكلُّــهُ هلِلَّ اَل تَُكــوَن فِْتنـَـةٌ َويَُكــوَن الدِّ
ــه  ــاد أن ــي الجه ــل ف ــال: 39[، فاألص ــٌر ﴾ ]األنف ــوَن بَِصي يَْعَملُ
ــال  ــة االتص ــامي وحري ــام اإلس ــة اإلع ــَق لحري ــد الطري يمهِّ
ــاة؛  ــام الدع ــة أم ــَح الفرص ــمعوا كام هللا، ويتي ــاس؛ ليس بالن

وا األمانــة. ليبلِّغــوا الرســالةَ ويــؤدُّ
3 - الجهــاد يفتــح الطريــَق أمــام دعــوٍة مشــروعة مــن النبييــن 
ــا، بــل هــو ناطــق  والصديقيــن؛ ألنَّ الحــقَّ ليــس ســلبيًّا صامتً
مبيــن وال بــد لبيانــه مــن إعــاٍم يصــل بــه إلــى نفــوس النــاس 
ــه؛  ــه وإدراك مهمت ــم الفرصــةُ لمعرفت ــاح له ــث تُت ــة، بحي كاف
توطئــة لإلقنــاع واإليمــان عــن بينــة، ومــن العبــث القــوُل بــأن 
ــارحة  ــوة ش ــي أو دع ــٍد إعام ــده دون َجْه ــر وح ــق يظه الح
ــرة، لذلــك كان اإلعــام اإلســامي ضــرورةً حتميــة تمثــل  ومفسِّ

ــا مــن جوانــب الدعــوة اإلســامية. ــا مهّمً جانبً
4 - ال ســبيَل إلقامــة الوحــدة اإلســامية العالميــة إال بالجهــاد 
ــبيل  ــي س ــاد ف ــدٍّ ســواء؛ ألن الجه ــى ح ــنان عل ــان والسِّ بالبي
ــه؛ وألنَّ  ــئ الســبيل لإلعــام اإلســامي أن يقــوَل كلمتَ هللا يهي
هــذا اإلعــام ال يقــوم إال فــي مجتمــع مســلم وفــوق أرض 

يحكمهــا اإلســام، كمــا يعمــل اإلعــاُم اإلســامي علــى إشــاعة 
ُروح التماســك بيــن أبنــاء األمــة، ويدعوهــم لاعتصــام بحبــل 
ــر  ــى الخي ــة عل ــل معاون ــا فــرَض وال انقســام، ب ــا ف هللا جميًع

ــاء الحضــاري لألمــة. والتقــوى والبن
ــِة  وِح المقاِوَم ــرُّ ــة ال ــى تقوي 5 - يعمــل اإلعــام اإلســامي عل
حقوقهــم  عــن  الدفــاع  علــى  ويحثُّهــم  المســلمين،  بيــن 
ضهــم علــى ذلــك  اإلنســانية وحرياتهــم وكراماتهــم، ويحرِّ

ويقــدم رســالتهم إلــى العالــم أجمــَع، ولذلــك عــدَّه النبــيُّ - 
صلــى هللا عليــه وســلم - جهــاًدا بقولــه: ))قاتلــوا المشــركين 

بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم((؛ رواه أحمــد وأبــو داود.
6 - إفشــال مخططــات العــدو تكــون بعــدة صــور؛ أهمهــا 
ــى  ــدور عل ــن العــدو ت ــا وبي الجهــاُد واإلعــام، فالمعركــة بينن
كســب العقــول والقلــوب والمواقــف، كمــا تــدور علــى كســب 
ع  ــوُّ األرض والخيــرات والمــوارد واألســواق، وهــذا يعنــي تن
صــور المقاومــة، ويعنــي أيًضــا أننــا نســتطيع جميًعــا أن 
نشــترك بالمقاومــة الجهاديــة حتــى عندمــا يكــون الجهــاد 
فــي البــاد اإلســامية المحتلــة غيــر متــاح، فعندمــا نعمــم 
أخبــاَر المجاهديــن فــي بادنــا وفــي العالــم أجمــع باللغــة 
العربيــة أو باإلنكليزيــة أو غيِرهمــا مــن اللغــات، فإننــا نُْســِهُم 
بالجهــاد اإلعامــي ونصبــح مــرآةً حيــة للجهــاد علــى األرض، 
المقاومــة  فــي  يشــكِّكون  مــن  وعندمــا نحاجــج وندحــض 
الجهاديــة وجــوًدا وعمــاً، ندعــم المجاهديــن علــى األرض 
ــا  ــا، وعندم ــدو مــن محاصرتهــم سياســيًّا وإعاميًّ ــع الع ونمن
ــة  ــة الســلمية )العملي ــمَّى المقاوم ــا يُس ــراَف بم ــض االعت نرف
السياســية( فــي ظــل االحتــال، فإننــا نخلــق أفضــل الظــروف 
الجهاديــة  المقاومــة  الســتمرار  واإلعاميــة  السياســية 

ودعمهــا، ولتحقيــق مقاصــد الجهــاد.

■ تفعيل اإلعام المقاوم:
إن إرادة تفعيــل اإلعــام - أي إعــام - يســتلزم إدراك المشــكلة 
الرئيســة أمــام هــذا اإلعــام، وهــذا اإلدراك حتــى يكــون علميـًّـا 
وعمليًّــا ودقيقًــا ال بــد لــه مــن تخطيــط يســتند إلــى خطــط 
وصياغــة  أســبابها  ي  وتحــرِّ المشــكلة،  لتحديــد  مدروســة 
الحلــول الازمــة لهــا، ووســائل إعمالهــا وصــوالً إلــى تحقيــق 

النجــاح.
وإنَّ أيــةَ خطــة تُوضــع لتفعيــل اإلعــام تشــمل أربعــةَ عناصــر: 
ــب  ــار أنس ــم اختي ــداف، ث ــد األه ــم تحدي ــع، ث ــم الواق ــي فه ه

ــم. ــم المتابعــة والتقيي الوســائل، ث
إنَّ فهــم الواقــع وتحديــد األهــداف يشــكل الرســالة اإلعاميــة 
التــي تحتــاج إلــى مرِســٍل يقدمهــا عبــر وســائل مناســبة 
ومتعــددة إلــى متلــقٍّ تكــون متابعــة اســتجابته هــي معيــار 
العمليــة  عناصــر  تتشــكل  المعانــي  هــذه  ومــن  التقييــم، 
اإلعاميــة وأركانهــا التــي تقــوم عليهــا، ويكــون تفعيلهــا 

بــإدراك مقوماتهــا، ومــن ثَــمَّ تنشــيطها.

________________
1. فتح الباري ج6 ص 38.

2. المعجم الوسيط: ص 644.
ــان  ــي علي ــم: د. ربح ــا التعل ــال وتکنولوجي ــائل االتص 3. وس

ود. محمــد الدبــس ص 40.
ــن ص  ــوح: عــدة مولفي ــع والطم 4. اإلعــام اإلســامي الواق

.21
5. أصول اإلعام د. إبراهيم اإلمام ص 15.
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اٍن الُبْسِتْي أبوحاتم محمد ابن ِحبَّ

»رحمه اهلل«

♦ اسمه:
ُد، َشــْيُخ ُخَراَســاَن، أَبُو  ذ س :اإِلَمــاُم، الَعاََّمــةُ، الَحافـِـظُ، الُمَجوِّ
، َصاحــُب  ــُد بــُن ِحبَّــاَن بــِن أَْحَمــَد بــِن ِحبَّــاَن البُْســتِيُّ َحاتـِـٍم، ُمَحمَّ

الُكتـُـِب الَمْشــُهْوَرِة. ُولـِـَد َســنَةَ بِْضــٍع َوَســْبِعْيَن َومائَتَْيِن.

♦ عزمه العالي:
ذ س :قـَـاَل اْبــُن ِحبَّــاَن فـِـي أَثنـَـاِء ِكتـَـاِب األَنــواِع: لََعلَّنـَـا قـَـْد َكتَْبنَا 
ــُت )القائــل هــو الذهبــي(: َكــَذا  ــي َشــْيٍخ. قُْل َعــْن أَكثــَر ِمــْن أَلفَ
فَْلتَُكــِن اْلِهَمــُم، َهــَذا َمــَع َمــا َكاَن َعلَْيــِه ِمــَن الفِْقــِه، َوالَعَربِيَّــِة، 

َوالفَضائِــِل البَاهــَرِة، َوَكْثــَرِة التََّصانِْيــِف.

♦ شيوخه ورحاته في طلب العلم:
ــَل أعباَءهــا شــيُخنا ابن  يتحيــر العقــل، لِتِْلــَك األســفار التــي تََحمَّ
حبــان رحمــه هللا: أفغانســتان، إيــران، العــراق، الســورية، 
جزيــرة العــرب، مصــر، الجزيــرة الفُراتيــة، تركيــا؛ وكل ذلــك 
لوجــه هللا، وخدمــة ســنة المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم. 

رحمــه هللا.
الفَْضــُل  أَبُــو َخلِْيفَــةَ  الذهبــي س :1 - وأَكبــُر َشــْيٍخ لقيَــهُ 
ــا  ــن َزَكِريَّ ــَرِة، َوم ــهُ بِالبَْص ــِمَع ِمْن ، َس ــيُّ ــاِب الُجَمِح ــُن الُحبَ ب
 ، ْحَمِن النََّســائِيِّ ، 2 - َوَســِمَع بِِمْصــَر ِمــْن أَبـِـي عبــِد الرَّ ــاِجيِّ السَّ
ٍة، 3 - َوبَالَمْوِصــِل  َوإِْســَحاَق بــِن يُْونُــَس الِمْنَجنِْيقــّي، َوِعــدَّ
ــة  ــدة قديم ــا )بل ، 4 - َوبنََس ــيٍّ ــِن َعلِ ــَد ب ــى أَْحَم ــي يَْعلَ ــْن أَبِ ِم
ــْفيَاَن،  ــِن ُس ــِن ب ــْن الَحَس ــرو( ِم ــن ســرخس وم بخراســان بي

5 - َوبُجْرَجــاَن )مدينــة فــي إيــران شــرقي بحــر قزويــن، 
ــِن ُمَجاِشــٍع  ــِن ُمْوَســى ب ــَراَن ب ــْن ِعْم هــي أســتراباذ قديمــا( ِم
ــِد  ــِن َعْب ــِن ب ــِن الَحَس ــَد ب ــْن أَْحَم ــَداَد ِم . 6 - َوبِبَْغ ــْختِيَانِيِّ السَّ
ْوفـِـيِّ )وأبــي العبــاس حامــد ابــن محمــد بــن شــعيب  الَجبَّــاِر الصُّ
البلخــي، وأبــا أحمــد الهيثــم بــن خلــف الــدوري وأبــي القاســم 
ــِه، 7 -  عبــد هللا بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي( َوطبقَتِ
ــٍم، )وأبــي  ــِد بــِن ُخَرْي ــَد، َوُمَحمَّ ــِر بــِن أَْحَم ــْن َجْعفَ َوبِِدَمْشــَق ِم
الحســن أحمــد ابــن عميــر بــن جوصــاء الحافــظ وجعفــر بــن 
أحمــد بــن عاصــم األنصــاري، وأبــي العبــاس حاجــب بــن 
ــة  ــابُْوَر )مدين ــٍق، 8 – َوبِنَْيَس ــظ( َوَخْل ــي الحاف ــن الفرغان أركي
ــِن  ــْن اب ــاً( ِم ــي مشــهد، عاصمــة خراســان قديم ــة غرب إيراني
، 9 – َوبَعْســقاََن )إحــدى  اِج، َوالَماَسْرجِســيِّ ــرَّ ُخَزْيَمــةَ، َوالسَّ
ــِن  ــِن ب ــِن الَحَس ــِد ب ــْن ُمَحمَّ ــا( ِم ــرى قديم ــدن فلســطين الكب م
ــِن  ــِد ب ــِن ُمَحمَّ ــِد هللاِ ب ــْن َعْب ــِدِس ِم ــِت الَمْق ــةَ،10 - َوببي قُتَْيبَ
ـةَ )مدينــة فــي فلســطين علــى بُحيــَرة  َســْلٍم، 11 - َوبطبِريَـّ
ــِد بــِن  طَبَريــة( ِمــْن َســِعْيِد بــِن َهاِشــٍم، 12 - َوبَِهــَراةَ ِمــْن ُمَحمَّ
، َوالُحَســْيِن بــِن إِْدِرْيــَس، 13 - َوبِتُْســتََر  ــاِميِّ ْحَمــِن السَّ َعْبــِد الرَّ
)مدينــة إيرانيــة فــي خوزســتان شــمالي األهــواز( ِمــْن أَْحَمــَد 
ــي  ــورية ف ــة س ــَج )مدين ــٍر، 14 - َوبَمْنبِ ــِن ُزَهْي ــى ب ــَن يَْحيَ ب
ــدة  ــةَ )بل ــِعْيٍد، 15 - َوبَاألُبُلَّ ــِن َس ــَر ب ــْن ُعَم ــب( ِم محافظــة حل
ــج  ــة الخلي ــي زاوي ــى ف ــرِة العظم ــِة البص ــاِطىِء َدجل ــى َش عل
الــذي يدخــل إلــى مدينــة البصــرة( ِمــْن أَبِــي يَْعلَــى بــِن ُزَهْيــٍر، 
ــا مــا بيــن النهريــن(  ــة قديمــة فــي تركي اَن )مدين 16 - َوبحــرَّ

أعالم بالد األفغان
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ــن  ــد ب ــر محم ــي بك ــْن )أب ــةَ ِم ــةَ، 17 - َوبَِمكَّ ــي َعُرْوبَ ــْن أَبِ ِم
إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، الفقيــه، صاحــب كتــاب 
 18 ، ــِل الَجنَــديِّ األشــراف فــي اختــاف الفقهــاء( والُمفَضَّ
ــد مصــب نهــر العاصــي فــي  ــةَ )مدينــة ســورية عن -َوبِأَْنطَاكي
 ، اِرِمــيِّ البحــر األبيــض المتوســط( ِمــْن أَْحَمــَد بــِن ُعبَْيــِد هللاِ الدَّ

ــٍر. ــِن بَُجْي ــِد ب ــِن ُمَحمَّ ــَر ب ــْن ُعَم ــاَرى ِم 19 -َوبِبَُخ

ــن  ــحاق ب ــد إس ــا أحم ــت أب ــده بُْس ــمع 20 - ببل ــوي: س الحم
إبراهيــم القاضــي، وأبــا الحســن محمــد بــن عبــد هللا ابــن 
الجنيــد البســتي، 21 - وبمــرو )مدينــة فــي تركمانســتان، علــى 
مصــب مرغــاب فــي قنــاة كاراكــوم، وهــي مــاري اليــوم( أبــا 
عبــد هللا وأبــا عبــد الرحمــن عبــد هللا بــن محمــود بــن ســليمان 
ــي،  ــد المدين ــن خال ــى ب ــن يحي ــد ب ــد محم ــا يزي الســعدي، وأب
22 - وبقريــة ســنج )مــن أعظــم قــرى مــرو علــى نهــر هنــاك( 
ــْنِجي، وأبــا عبــد  أبــا علــي الحســين بــن محمــد بــن مصعــب السِّ
ــد  ــي، 23 - وبالصغ ــل الهورقان ــن ترق ــن نصــر ب ــد ب هللا محم
ــا حفــص  ــم بخــارى وســمرقند( أب ــع إقلي )الصغــد: اســم لجمي
عمــر بــن محمــد بــن يحيــى الهمدانــي، 24 - وبأَرِغيــان )كورة 
مــن نواحــي نيســابور( أبــا عبــد هللا محمــد بــن المســيب بــن 
إســحاق األرغيانــي، 25 - وبالــري )مدينــة بضاحيــة طهــران 
اليــوم( أبــا القاســم العبــاس بــن الفضــل بــن عــاذان المقــري، 
وعلــي بــن الحســن بــن مســلم الــرازي، 26 -وبالكــرج )مدينــة 
بيــن همــذان وأصبهــان فــي نصــف الطريــق( أبــا عمــارة 
أحمــد بــن عمــارة بــن الحجــاج الحافــظ والحســين بــن إســحاق 
ــران  ــي إي ــت ف ــة كان ــدة قديم ــي، 27 - وبعســكر )بل األصبهان
مــن نواحــي خوزســتان( مكــرم أبــا محمــد عبــد هللا بــن أحمــد 
بــن موســى الجواليقــي المعــروف بعبــدان األهــوازي، 28 
- وباألهــواز )مدينــة فــي جنــوب غربــي إيــران، عاصمــة 
ــب، 29 -  ــن يعقــوب الخطي ــاس محمــد ب ــا العب خوزســتان( أب
ــن  ــد ب ــن أحم ــر ب ــد جعف ــا محم ــة( أب ــة عراقي وبواســط )مدين
ســنان القطــان، والخليــل بــن محمــد الواســطي ابــن بنــت تميــم 
بــن المنتصــر، 30 - وبقُــم )مدينــة إيرانيــة( الصلــح عبــد هللا 
بــن قحطبــة بــن مــرزوق الصلحــي، 31 - وبنهر ســابس -قرية 
مــن قــرى واســط- خــاد ابــن محمــد بــن خالــد الواســطي، 32 
- وبالكوفــة أبــا محمــد عبــد هللا بــن زيــدان البجلــي، 33 - 
ــْنَجار  ــد ِس ــكري، 34 - وببل ــعيد العس ــن س ــي ب ــامرا عل وبس
)مدينــة عراقيــة بمحافظــة نينــوى، قــرب الحــدود الســورية( 
ــن  ــي، 35 - وبنصيبي ــم الموصل ــن الهيث ــم ب ــن إبراهي ــي ب عل
)مدينــة تركيــة، علــى الحــدود الســورية، شــرقي غــازي 
عينتــاب( أبــا الســري هاشــم بــن يحيــى النصيبينــي، ومســدد 
ــا مــن ديــار ربيعــة  بــن يعقــوب بــن إســحاق، 36 - وبَكْفرتُوث
)قريــة كبيــرة مــن أعمــال الجزيــرة، شــمالي ســورية( محمــد 
ــي معشــر الســلمي، 37 -وبســرغامرطا  ــن أب ــن الحســين ب ب
مــن ديــار ُمَضــر: )مــن أعمــال الجزيــرة، شــمالي ســورية( أبــا 
بــدر أحمــد بــن خالــد بــن عبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن مســرح 
قــة(  بالرَّ البنــاء  متصــل  )بلــد  وبالرافقــة   -  38 الحرانــي، 
محمــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن فــروخ البغــدادي، 39 - 
قّــةَ )مدينــة فــي شــمال ســورية علــى الفــرات( الحســين  وبالرَّ

ــة  ــِة )مدين ْيَص ــد القطــان، 40 - وباْلَمصِّ ــن يزي ــد هللا ب ــن عب ب
ــت  ــارب طرســوس، وكان ــى شــاطىء جيحــان، تق ــة، عل تركي
مــن مشــهور ثغــور اإلســام قــد رابــط بهــا الصالحــون قديمــاً( 
أبــا طالــب أحمــد بــن داود بــن محســن بــن هــال المصيصــي، 
41 - وبطرســوس ) مدينــة تركيــة( محمــد بــن يزيــد الدرقــي 
وإبراهيــم بــن أبــي أميــة الطرسوســي، 42 - وبأذنــة )مدينــة 
ــن أبــي  ــداء محمــد ب ــة( محمــد بــن عــان األذنــي وبصي تركي
ــان(  ــروت )لبن ــداوي، 43 - وببي ــليمان الصي ــن س ــى ب المعاف
ــروف  ــي المع ــام البيروت ــد الس ــن عب ــد هللا ب ــن عب ــد ب محم
ــل  ــن الفض ــد هللا ب ــن عبي ــد ب ــص محم ــول، 44 - وبحم بمكح
الكاعــي الراهــب، 45 - وبحلــب: علــي بــن أحمــد بــن عمــران 
ــر  ــا بك ــي فلســطين( أب ــة ف ــة )مدين ــي، 46 - وبالرمل الجرجان
ــرة  ــة العســقاني، وجماعــة كثي ــن قتيب ــن الحســن اب محمــد ب

مــن أهــل هــذه الطبقــة ســوى مــن ذكرناهــم.

♦ حرصه على الكتابة:
 الحمــوي: قــال حامــد أحمــد بــن محمد بن ســعيد النيســابوري: 
كنــا مــع أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة فــي بعــض 
الطريــق مــن نيســابور، وكان معنــا أبــو حاتــم البســتي، وكان 
ــة:  ــن خزيم ــن إســحاق ب ــد ب ــه محم ــال ل ــه، فق يســأله ويؤذي
ــْي! ال تؤذنــي"! -أو كلمــة نحوهــا- فكتــب  ــحَّ َعنِّ "يــا بــارد تَنَ
أبــو حاتــم مقالتــه، فقيــل لــه: تكتــب هــذا!؟ فقــال: نعــم أكتــب 

كل شــيء يقولــه .

♦ تامذته:
ــِد  ــو َعْب ــَدةَ، َوأَبُ ــُن َمْن ــِد هللاِ ب ــو َعْب ــدََّث َعْنهُ:أَبُ ــي س :َح الذهب
ــِن رزِق  ــِد ب ــُن ُمَحمَّ ــِن ب ْحَم ــُد الرَّ ــاٍذ عب ــو ُمَع ــُم، َوأَبُ هللاِ الَحاِك
ــُد بــُن أَْحَمــَد بــِن َهــاُرْوَن  ، َوأَبُــو الَحَســِن ُمَحمَّ ِجْســتَانِيُّ هللاِ السِّ
، َوَخْلــٌق  ــيُّ ــُد بــُن أَْحَمــَد بــِن َمْنُصــْوٍر النُّوقَاتِ ، َوُمَحمَّ ــيُّ ْوَزنِ الزَّ
تامذتــه:  أســماء  ذكــر  أن  بعــد  الحمــوي  وقــال  ِســَواُهم. 

ــى. ــرة ال تحص ــة كثي وجماع

♦ أسفاره العلمية:
ــَمْرقَْنَد  ــاِء َس ــى قََض :َكاَن َعلَ ــيُّ ــْعٍد اإِلْدِرْيِس ــو َس ــاَل أَبُ ذ س : قَ

ــَمْرقَْنَد. ــاَس بَِس ــهَ النَّ ــاً، َوفقَّ زَمان
َوقَــاَل الَحاِكــُم: قَــِدَم نَْيَســابُْوَر َســنَةَ أَْربَــٍع َوثَاَثِْيــَن َوثَــاَِث 
ــنَِة  ــي َس ــا فِ ــمَّ انصــرَف إِلَْينَ ــا، ثُ ــاِء نََس ــى قََض ــاَر إِلَ ــٍة، فََس مائَ
ســبٍع، فَأَقَــاَم ِعْندنَــا بِنَْيَســابُْوَر، َوبنَــى الَخانقَــاهَ، َوقُــِرَئ َعلَْيــِه 
ــِه  ــى َوطنِ ــابُْوَر إِلَ ــْن نَْيَس ــَرَج ِم ــمَّ َخ ــِه، ثُ ــْن مصنَّفَاتِ ــةٌ ِم ُجْملَ
ــِه. ــِه لســَماِع كتُبِ ــةُ إِلَْي ــِت الرحلَ ــَن، َوَكانَ ــاَم أَْربَِعْي ِسِجْســتَاَن َع

الحمــوي: قــال الحاكــم: أبــو حاتــم البســتي القاضــي كان مــن 
ــن  ــظ، وم ــث والوع ــه والحدي ــة والفق ــي اللغ ــم ف ــة العل أوعي
عقــاء الرجــال، صنــف فخــرج لــه مــن التصنيــف فــي الحديث، 
مــا لــم يســبق إليــه، وولــي القضــاء بســمرقند وغيرهــا، مــن 
المــدن، ثــم ورد نيســابور ســنة 433هـــ وحضرنــاه يــوم جمعــة 
ــا  ــاس وأن ــى الن ــث، نظــر إل ــا ســألناه الحدي ــد الصــاة، فلم بع
أصغرهــم ِســنًّا، فقــال: اســتمل! فقلــت: نعــم. فاســتمليت عليــه، 
ثــم أقــام عندنــا... وكانــت الرحلــة بخراســان إلــى مصنفاتــه. 
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♦ أقوال أهل العلم:
ــةً  ــاَن ثِقَ ــُن ِحبَّ ــُب: َكاَن اْب ــٍر الَخِطْي ــو بَْك ــاَل أَبُ الذهبــي س : َوقَ
يــِن،  : َكاَن ِمــْن فُقََهــاِء الدِّ نبيــاً فَِهمــاً. قـَـاَل أَبـُـو َســْعٍد اإِلْدِرْيِســيُّ
، َوبَالنُُّجــْوِم، َوفُنُــْوِن الِعْلــِم،  ـاِظ اآلثَــاِر، َعالِمــاً بِالطّــبِّ َوحفَـّ
ِحْيــَح، يَْعنِــي بِِه:ِكتَــاَب األَنــواِع َوالتقَاســيِم  َصنَّــَف الُمْســنََد الصَّ
ــاِء،  َعفَ ــاَب الضُّ ــِخ، َوِكتَ ــاَب التَّاري ــان(، َوِكتَ ــن حب ــح اب )صحي

ــَمْرقَْنَد. ــاَس بَِس ــهَ النَّ َوفقَّ
ــِه،  ــي الفِْق ــِم فِ ــِة الِعْل ــْن أَوعي ــاَن ِم ــُن ِحبَّ ــُم:َكاَن اْب ــاَل الَحاِك َوقَ

ــاِل. َج ــاَِء الرِّ ــْن عق ــِظ، َوِم ــِث، َوالوع ــِة، َوالَحِدْي َواللُّغ
الحمــوي: وأبــو حاتــم محمــد بــن حبــان، اإلمــام العامــة 
الفاضــل المتقــن، كان مكثــرا مــن الحديــث والرحلة والشــيوخ، 
ــا  ــث م ــوم الحدي ــن عل ــرج م ــانيد، أخ ــون واألس ــا بالمت عالم
ــٍف-  ــَل ُمْنِص ــهُ تَأَمُّ ــَل تََصانِْيفَ ــْن تَأَمَّ ــره، "َوَم ــه غي ــز عن عج

ــوم". ــي العل ــًرا ف ــَل كاَن بَْح ُج ــَم أَنَّ الرَّ َعلِ
 ســافر مــا بيــن الشــاش واإلســكندرية وأدرك األئمــة والعلمــاء 
علــى  والفــرض  الحديــث  فقــه  وأخــذ  العاليــة،  واألســانيد 
ــه  ــة، والزم ــن خزيم ــر اب ــي بك ــة أب ــام األئم ــه، عــن إم معاني
وتلمــذ لــه، وصــارت تصانيفــه ُعــدَّةً ألصحــاب الحديــث، غيــر 

ــزة الوجــود. ــا عزي أنه
الزركلــي: ابــن حبــان مــؤرخ، عامــة، جغرافــي، محــدث، 
ــان  ــى خراس ــل إل ــار، فرح ــي األقط ــل ف ــت وتنق ــي بُس ــد ف ول
ــن  ــد المكثري ــو أح ــرة، وه ــراق والجزي ــر والع ــام ومص والش

ــف. ــن التصني م
قــال ياقــوت: أخــرج مــن علــوم الحديــث مــا عجــز عنــه غيــره، 

وكانــت الرحلــة فــي خراســان إلــى مصنفاتــه.
الحديــث،  فــي  )مطبــوع(  الصحيــح(  )المســند  كتبــه  مــن 
وروضــة العقــاء )مطبــوع( فــي األدب، واألنــواع والتقاســيم 
)مخطــوط( فــي األزهريــة، جمــع فيــه مــا فــي الكتــب الســتة، 
محذوفــة األســانيد، ومعرفــة المجروحيــن مــن المحدثيــن 
َهْتَها  )مخطــوط( رأيــُت مخطوطــة قديمــة فــي الربــاط َشــوَّ
األرضــةُ، مبتــورة اآلخــر، كتــب عليها: ســفر فيــه المجروحون 

والضعفــاء مــن رواة الحديــث.

♦ مصنفاته: 
ــْجِزيُّ تََصانِْيــَف  ذ س: قــال َخِطْيُب:ذكــَر َمْســُعْوُد بــُن نَاِصــٍر السِّ
ــاِم  ــُل أَوَه ــوع( 2 - ِعلَ ــاِت ) مطب ــاَل:1 - الثِّقَ ــاَن، فَقَ ــِن ِحبَّ اْب
ْهــِريِّ ِعْشــُرْوَن جــزءاً،  الُمؤرخيــَن مجلــٌد، 3 - ِعلـَـُل منَاقــِب الزُّ
4 - ِعلَــُل َحِدْيــِث َمالِــٍك َعْشــَرةُ أَْجــَزاٍء، -5 ِعلَــُل َمــا أَســنَد 
أَبـُـو َحنِْيفـَـةَ َعْشــَرةُ أَْجــَزاٍء، 6 - َمــا َخالــَف فِْيــِه ُســْفيَاُن ُشــعبَةَ 
ثَاَثـَـةُ أَْجــَزاٍء، 7 - َمــا َخالــَف فِْيــِه ُشــعبَةُ ُســْفيَاَن جــزءان، 8 - 
ــنَِن مجلــٌد، 9 - َمــا انفــرَد  َمــا انفــرَد بِــِه أَْهــُل المدينــِة ِمــَن السُّ
بـِـِه المكيُّــوَن مجيليــٌد، 10 - َمــا انفــرَد بـِـِه أَْهــُل الِعــَراِق مجلــٌد، 
11 - َمــا انفــرَد بـِـِه أَْهــُل ُخَراَســاَن مجيليــٌد، 12 - َمــا انفــرَد بـِـِه 

اْبــُن َعُروبَــةَ َعــْن قَتَــاَدةَ، أَْو ُشــعبَةُ َعــْن قَتَــاَدةَ مجيليــٌد.
13 - َغَرائِــُب األَخبــاِر مجلــٌد، 14 - َغَرائِــُب الُكْوفِيِّيــَن َعْشــَرةُ 
أَْجــَزاٍء، 15 - َغَرائِــُب أَْهــِل البَْصــَرِة ثَمانيَــةُ أَْجــَزاٍء، 16 - 
ــٌد، 18 - الفصــُل  ــٌد، 17 - الفصــُل َوالوصــُل مجل ــى مجيلي الِكنَ
اٍر  بَْيــَن َحِدْيــِث أَشــعَث بــِن َعْبــِد الملــِك، َوأَشــعَث بــِن َســوَّ

ــَزاٍء.      ــَرةُ أَْج ــَع َعْش ــا ُرف ــوِف َم ــاُب موقُ جــزءان، 19 - ِكتَ
ــِم  ــافِِعيِّ ، 22 - الُمْعَج ــُب الشَّ ــٍك، 21 - منَاق ــُب َمالِ 20 - منَاق
ــةُ  ــةُ ثَاَثَ ق ــَواُب المتفرِّ ــَزاٍء، 23 - األَْب ــَرةُ أَْج ــدِن َعْش ــى الم َعلَ
مجلــَداٍت، 24 - أَنــواُع العلــوِم َوأَوَصافَِهــا ثَاَثـَـةُ مجلــَداٍت، 25 

ــوُل األَخبــاِر، َوأَشــيَاٌء. - قُب
الحمــوي: عــن أبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت قــال: ومــن 
ــر منافعهــا إن كانــت علــى قــدر مــا ترجمهــا  الكتــب التــي تَكثُ
بــه واضعهــا - مصنفــات أبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي؛ 
التــي ذكرهــا لــي مســعود بــن ناصــر الســجزي، ووقفنــي علــى 
تذكــرة بأســمائها، ولــم يقــدر لــي الوصــول إلــى النظــر فيهــا؛ 
ــر  ــا أذك ــا، وأن ــة عندن ــا وال معروف ــودة بينن ــر موج ــا غي ألنه
منهــا مــا استحســنته ســوى مــا عدلــت عنــه واطرحتــه فمــن 

ذلــك:
1 - كتــاب الصحابــة خمســة أجــزاء، 2 - وكتــاب التابعيــن 
خمســة  التابعيــن  اتبــاع  وكتــاب   -  3 جــزءا،  عشــر  اثنــا 
عشــر جــزءا، 4 - وكتــاب تبــع االتبــاع ســبعة عشــر جــزءا، 
ــل  ــاب عل ــزءا، 6 - وكت ــرون ج ــع عش ــاع التب ــاب تب 5 - وكت
مناقــب أبــي حنيفــة ومثالبــه عشــرة أجــزاء، 7 - وكتــاب 
ــى  ــاب كن ــزاء 8 - وكت ــة أج ــى ثاث ــرف بالكن ــن يع ــامي م أس
ــز  ــاب التميي ــزاء ، 9 - وكت ــة اج ــامي ثاث ــرف باالس ــن يع م
ــي والنضــر الخــزاز جــزآن، 10 -  ــن حديــث النضــر الحدان بي
وكتــاب الفصــل بيــن حديــث منصــور بــن المعتمــر ومنصــور 
ابــن راذان ثاثــة أجــزاء، 11 - وكتــاب الفصــل بيــن مكحــول 
الشــامي ومكحــول األزدي جــزء، و12 - وكتــاب آداب الرحالــة 
جــزآن، 13 - وكتــاب مــا أســند جنــادة عــن عبــادة جــزء، 14 
- وكتــاب الفصــل بيــن حديــث نــور بــن يزيــد ونــور بــن زيــد 
جــزء، 15 - وكتــاب مــا جعــل عبــد هللا بــن عمــر عبيــد هللا بــن 
عمــر جــزآن، 16 - وكتــاب مــا جعــل شــيبان ســفيان أو ســفيان 
شــيبان ثاثــة أجــزاء، 17 - وكتــاب المقليــن مــن الحجازييــن 
عشــرة أجــزاء، 18 - وكتــاب المقليــن مــن العراقيين عشــرون 
جــزءا، 19 - وكتــاب الجمــع بيــن األخبــار المتضــادة جــزآن، 
20 - وكتــاب وصــف المعــدل والمعــدل جــزآن، 21 - وكتــاب 
الفصــل بيــن حدثنــا وأخبرنــا جــزء،22 - وكتــاب الفصــل بيــن 
النقلــة عشــرة أجــزاء، 23 - وكتــاب غرائــب األخبــار عشــرون 
ــعب  ــاب ش ــل 25 - وكت ــرح والتعدي ــاب الج ــزءا، 24 - وكت ج
اإليمــان و26 - كتــاب صفــة الصــاة ، 27 - وكتــاب الهدايــة 
إلــى علــم الســنن: قصــد فيــه إظهــار الصناعتيــن اللتيــن همــا 
صناعــة الحديــث والفقــه، يذكــر حديثــا ويترجــم لــه، ثــم يذكــر 
ــم  ــو؟ ث ــد ه ــد أي بل ــن مفاري ــث، وم ــك الحدي ــرد بذل ــن يتف م
ــا  ــيخه بم ــى ش ــة إل ــن الصحاب ــناده م ــي إس ــم ف ــر كل اس يذك
يعــرف مــن نســبته ومولــده وموتــه وكنيتــه وقبيلتــه وفضلــه 
وتيقظــه، ثــم يذكــر مــا فــي ذلــك الحديــث مــن الفقــه والحكمــة، 
ــا، وإن تضــاد لفظــه  ــره وجمــع بينهم ــر ذك ــإن عارضــه خب ف
فــي خبــر آخــر تلطــف للجمــع بينهمــا؛ حتــى يعلــم مــا فــي كل 
خبــر مــن صناعــة الفقــه والحديــث مًعــا، وهــذا مــن أنبــل كتبــه 

وأعزهــا.
هــذا مــا ذكــر الذهبــي والحمــوي، ولــم يذكــروا بعضهــا، 
فكتابــه: مشــاهير علمــاء األمصــار لــم يذكــراه، وعلــى كل 
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حــال فهــذا مجمــوع مــا وصــل إلينــا مــن أســماء كتبــه، وأكثــر، 
ــه هللا.  ــدات، رحم ــي مجل ــا ف وجله

♦ دار ابن حبان وحال تأليفاته:
ــم  ــو حات ــتراباذي: أب ــد االس ــن محم ــد هللا ب ــال عب الحموي:ق
ــة،  ــدة طويل ــى قضــاء ســمرقند م ــان البســتي كان عل ــن حب ب
ــار، والمشــهورين فــي  وكان مــن فقهــاء الديــن، وحفــاظ اآلث
ــم،  ــون العل ــا بالطــب والنجــوم وفن األمصــار واألقطــار، عالم
ألــف كتــاب المســند الصحيــح، والتاريــخ، والضعفــاء، والكتــب 

ــن. ــرة مــن كل ف الكثي
 أخبرتنــي الحــرة زينــب الشــعرية إذنــا، عــن زاهــر بــن طاهــر 
عــن أحمــد بــن الحســين اإلمــام، ســمعُت الحافــظ أبــا عبــد هللا 
ــوم  ــي الي ــي ه ــان داُره الت ــن حب ــم ب ــو حات ــول: أب ــم يق الحاك
مدرســة ألصحابــه، ومســكن للغربــاء؛ الذيــن يقيمــون بهــا مــن 
ــات يســتنفقونها داره،  ــث والمتفقهــة، ولهــم جراي أهــل الحدي
ــا  ــه، ليبذله ــدي وصــي ســلمها إلي ــي ي ــه ف ــة كتب ــا خزان وفيه
لمــن يريــد نســخ شــيء منهــا، فــي الصفــة مــن غيــر أن 
ــا وأحســن  ــي تصنيفه ــه ف ــه عنايت ــا، شــكر هللا ل يخرجــه منه

ــه. ــه ورأفت ــه فــي أمرهــا، بفضل ــل نيت ــى جمي ــه عل مثوبت
الحمــوي: قــال أبــو بكــر الخطيــب ســألت مســعود بــن ناصــر 
يعنــي الســجزي، فقلــت لــه: أكل هــذه الكتــب موجــودة عندكــم 

ومقــدور عليهــا ببادكــم؟
ــر،  ــزر الحقي ــير والن ــيء اليس ــا الش ــد منه ــا يوج ــال: إنم  فق
ــا،  ــه ووقفه ــبل كتب ــان س ــن حب ــم اب ــو حات ــد كان أب ــال: وق ق
وجمعهــا فــي دار رســمها لهــا، فــكان الســبب فــي ذهابهــا مــع 
ــث  ــف الســلطان، واســتياء ذوي العي ــان، وضع ــاول الزم تط

ــاد. ــك الب ــى أهــل تل والفســاد عل
قــال الخطيــب: ومثــل هــذه الكتــب الجليلــة كان يجــب أن 
ــا،  ــم، ويكتبوه ــل العل ــس فيهــا أه ــخ، فيتناف ــر بهــا النس يكث

ويجلدوهــا؛ إحــرازا لهــا... انتهــى.
ــُق  ــك الخــراُب والدمــاُر والحري وكان الســبب الرئيــس فــي ذل
الــذي لحــق ببلــدة بُْســت فــي الفتــن والماحــم مــرات، وخاصــة 

فــي غــزوة التتــار، وإلــى هللا المشــتكى.
الحمــوي: قــال اإلمــام تــاج اإلســام: وحصــل عنــدي مــن 
كتبــه باإلســناد المتصــل ســماعا: 1 - كتــاب التقاســيم واألنواع 
)وهــو الــذي يعــرف اآلن بصحيــح ابــن حبــان( خمســة مجلدات 
قرأتهــا علــى أبــي القاســم الشــحامي عــن أبــي الحســن النخاني 
عــن أبــي هــارون الزوزنــي عنــه، 2 - وكتــاب روضــة العقاء، 
قرأتــه علــى حنبــل الســجزي عــن أبــي محمــد النونــي عــن أبــي 
عبــد هللا الشــروطي عنــه، وحصــل عنــدي مــن تصانيفــه غيــر 
مســندة عــدة كتــب مثــل 3 - كتــاب الهدايــة إلــى علــم الســنن 

مــن أولــه قــدر مجلديــن.

♦ شرطه في صحيحه:
ــان ( :شــرطُنَا  ــِه ) صحيــح ابــن حب ــي )َصِحْيِح ــاَل فِ ذ س :َوقَ
فـِـي نقلـِـِه َمــا أَودعنـَـاهُ فـِـي كتَابِنـَـا أاَلَّ نحتــجَّ إاِلَّ بـِـأَْن يَُكــوَن فـِـي 

ُكلِّ َشــْيٍخ فِْيــِه َخْمَســةُ أَشــيَاَء:
ــْدُق  ــِل، 2 - الثَّانِي:الصِّ ــْتِر الجِمي ــِن بِالَس ي ــي الدِّ ــةُ فِ 1 - العَدال

ُث ِمــَن  ــهَرِة فِْيــِه، 3 - الثَّالُِث:العقــُل بَِمــا يَُحــدِّ فـِـي الَحِدْيــِث بِالشُّ
ابُِع:الِعْلــُم بَِمــا يحيــُل المعنَــى ِمــْن مَعانِــي َمــا  الَحِدْيــِث، 4 - الرَّ
ــَع  ــْن جم ــِس، فََم ــَن التَّْدلِي ــِره ِم ُي خب ــرِّ َرَوى، -5 الَخاِمُس:تَع

ــِه. ــا بِ الِخَصــاَل الخمــَس احتَجْجنَ

♦ ابن حبان بين مريديه وحاسديه:
هــذا الجبــل العظيــم، والعمــاق الفهيــم، الــذي ســافر فــي 
ــف  ــي التصني ــدة ف ــا جدي ــر طرق ــه، وابتك ــم اإلســامي كل العال
وصنــف- جديــر بالغبطــة للصالحيــن، والحســد للكاســلين، وقــد 
قــال المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم: "إن كل ذي نعمــة 
ــك الســهام  ــن تل ــد ظهــرت م ــي(، وق محســود")رواه الطبران
ــْت نحــو ســماء رفعتــه ومجــده، لكــن لــم يصلــه شــيء،  وُرِميَ
ــا، ومــازال نجــم  ــواه ُرماتِه ــى أف ــل ردت إل ــه، ب ــق ب ــم يتعل ول

ــه هللا. ــوم. رحم ــي ســماء العل ــألأل ف ــان يت ــن حب اب
الرجــل الــذي مــن شــيوخه ابــن خزيمــة، ومــن تاميــذه الحاكــم 
وابــن منــده، ومــن تصانيفــه "صحيــح بــن حبــان" – جديــر 
باإلكبــار، وال يســمع فيــه قــول الواعــظ الــذي ال يعــرف، ومــع 
ذلــك قــام لــه الذهبــي فأَنَبَّــهُ وأَْســَكتَهُ، ومــا قــال ابــن الصــاح 
وهللا  فجديــر  تصرفاتــه".  فــي  أخطــأ  "إنــه  )ت643هـــ(: 

ــه هللا . ــأ، رحم ــكارات بالخط ــات واالبت التصرف
ــوال،  ــاب األم ــب كت ــذا أبوعبيد)157هـــ - 227هـــ( صاح فه
انتقــد عليــه إســحاق بن إبراهيــم الموصلي)155هـــ – 235هـ( 
بــأن فــي كتابــه "غريــب المصنــف" ألــف حــرف خطــأ، ولمــا 
ــهُ هــذا االنتقــاُد، أجــاب قائــًا: كتــاب فيــه أكثــر مــن مائــة  بَلََغ
ألــف، يقــع فيــه ألــف ليــس بكثيــر، ولعــل إســحاق عنــده روايــة 
وعندنــا روايــة، فلــم يعلــم فََخطَّأَنــا، والروايتــان صــواب، 
ولعلــه أخطــأ فــي حــروف وأخطأنــا فــي حــروف، فيبقــى الخطــأ 
ــي(-  ــا بق ــاه-) فيم ــا فناظرن ــدا لن ــو ب ــه ل ــيرا، ولعل ــيئا يس ش
لوجدنــا مخرًجــا... )ذكــره الدكتــور محمــد ِعمــارة فــي مقدمــة 

" األمــوال" ص 42 (.

♦ وفاته:
ذ س :تُُوفِّــَي اْبــُن ِحبَّــاَن بِِسِجْســتَاَن بِمدينـَـِة بُْســَت )لشــكركاه، 
اٍل َســنَةَ أَْربَــٍع َوَخْمِســْيَن َوثَــاَِث  هلمنــد، أفغانســتان( فِــي َشــوَّ

مائَــٍة، َوُهــَو فِــي عشــِر الثََّمانِْيــَن.
الحمــوي: ليلــة الجمعــة لثمانــي ليــال بقيــن مــن شــوال ســنة 
ــا  ــي ابتناه ــة الت ف ــي الصُّ ــة ف ــاة الجمع ــد ص ــن بع 453، ودف
بمدينــة بســت، بقــرب داره، وقبــره ببســت معــروف يــزار إلــى 

اآلن .

)ســير أعــام النبــاء للذهبــي: 31 / -105 114 ، وأشــرنا 
إليــه ب: ذ س، الــذال إشــارة إلــى الذهبــي، والســين إلــى هــذا 
الكتــاب، معجــم البلــدان للحمــوي: 1 / 414 – 419، األعــام 
ــي: 6 / 78 ، المنجــد فــي األعــام، أطلــس الفتوحــات  للزركل

اإلســامية ألحمــد عــادل(.
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إخوة الدين من شــتاء المآسي
ريعــت العقيــدة  إذا  بــذل  كل 
مســلم يا صعــاب لــن تقهريني
ــي ــو أقيمــت بدرب ــي ول ال أبال
هاتــف والصعــاب تحــدق فيــه
مــن دمائي واقتــراف البراري
إّن دارا مــا ســرت فــوق ثراها
وإذا زغــرد الرصــاص وغنــى
فأنــا النــور حيــن يطغــى ظــام
وإذا صــرت فــي الحيــاة غريبا

ــود  ــازم ورع ــؤادي زم ــي ف ف
دون بــذل النفــوس نــزر زهيــد 
صارمــي قاطــع وعزمــي حديد 
وســدود  حواجــز  وطريقــي 
وهو في ســاحة الزمــان وحيد 
يطلــع الزهــر والحيــا والورود 
حظهــا التيــه والضيــاع األكيــد 
يخســأ العــزف والغنا والنشــيد 
وأنــا النــار حيــن يقســو الجليد 
فأنــا الــدر والجمــان الفريــد

مسلٌم يا صعاُب لن تقهريين

د. يوسف محيي الدين أبو هالة




